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நீட்சி 

பாரவி சிறு�டைH�ள் 

உரித்Hாக்�ல்...

Hன் அனுப�ங்�டைள விளக்கிப் படிப்பித்H அப்பா,

ஆHாரத் Hமிழும் உயிர்ப் பண்பும்

ஊட்டிA அம்9ா,

சரிAான இலக்கிAத்H�த்தில் �ால் பதிக்� படிப்பித்H

�ாஞ்சிபுரம் 'HமிவெXாலி முன்கேனாடி�ள்

சகே�ாHரர் திரு பா.�கே[சன்,

திரு �. பா. ச�கே�ாபன் தீபப்ர�ாசன்),

இலக்கிAம் �ாழ்க்டை� இரண்டிலும் �லந்H

பிரக்டைa நண்பர்�ள்,

எனது முHல் வி9ர்ச�ராகிA அன்பு

�ாழ்க்டை�த்துடை[ திரு9தி �ற்ப��ல்லி

9ற்றும்

நான் என்றும் 9ற�ா

9திப்பிற்குரிA அன்பு நண்பர்�ள்

அடைன�ருக்கும்...
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இAல் வெ�ளியீடு 

உரித்Hாக்�ப்படும் எழுத்து ... 

பாரவிAாகிA எனது முHல் சிறு�டைHத் வெHாகுப்பு இது. பள்ளி 9ா[�ப்பரு�த்திலிருந்து இன்று�டைர 
இலக்கிAம் என்பது எது என இதுHான் என நாற்பது ஆண்டு �ாலப் படிப்பு அனுப�மும் படை�ப்பு 
அனுப�மும் என்டைன ஊ�ா�ா9ல் நிடைலநிறுத்தியிருக்கின்றன . எந்H ஒரு இலக்கிA �ாச�ன் அல்லது 
படை�ப்பாளிக்கும் இது கேநர்�து வெபாது. 

இலக்கிAம் படை�ப்ப�ர்�ள் முழுடை9Aா� அறி�ார்ந்H நிடைலயில் 

இAங்கும் 9னிHர்�ள். 9னிH 9ன அடை9ப்பின் விசித்திர இAல்பு�டைளப் புரிந்து படை�ப்பதில் 
Hங்�ளுக்கு உள்ள Hனி அல்லது கேHர்ந்H திறடை9Aால் 9ற்ற 9னிHர்�ளி�மிருந்து 
வித்திAாச9ான�ர்�ளா� படை�ப்பாளி�ள் இருப்பார்�ள். இத்திறடை9கேAாடு �ாழ்டை� அணுகுடை�யில் 
Hங்�ளுக்கு ஏற்படும் அனுப�ங்�ளினால் பHப்பட்டு ஒரு சகிப்புத் Hன்டை9டைAக் வெ�ாண்டிருக்� 
கே�ண்டிA�ர்�ள் இ�ர்�ள் என்பவெHல்லாம் உண்டை9Aா? சகிப்பு என்பது எடைHயும் ஏற்கும் அல்லது 
வெபாறுத்துக் வெ�ாண்டு சுரடை[Aற்றுக் கி�ப்பது எனில் வெபாய்Aாகு9ா. 

Hற்�ாலத் Hமிழிலக்கிAம் பரந்துபட்�Hல்ல. குறுகிA எல்டைல�ளுக்குள் குறுகிA 9னிHர்�ளா� 
இAங்கிக்வெ�ாண்டு, ச9�ாலத்து இலக்கிAத்தின் எல்டைல�டைள, கேபாக்கு�டைள, �திடைA நிர்[யித்து 
முடித்துவிடும் அ�சர கே�டைலயில் பணியில் �ாரிAத்தில் இறங்கி முடிந்துவிடு�Hா�த்Hான் 
வெHா�ர்கிறது. 

Hமிழ்ச் சமூ�த்தின் எந்Hத் துடைறயிலும் பரி[ா9 ரீதிAா� சீரான �ளர்ச்சி நி�ழ்�தில்டைல. சிந்Hடைன 
9ரபும் வெ�கு�ால9ா�கே� ச�டைலக்குXந்டைHAா�கே� உள்ளது. உல� இலக்கிAம் நம்டை9த் Hாக்கிப் 
பாதிக்கும் அளவு நாம் உல� இலக்கிAத்டைHப் பாதிக்�வில்டைல . இது ஏன்? உல� அளவில் எந்H 
நாட்டிலும் எந்Hவெ�ாரு வெ9ாழியிலும் நாம் படிக்�த்Hக்� ஒவ்வெ�ாரு இலக்கிAப் படை�ப்பாளியும் Hன் 
இலக்கிAக் வெ�ாள்டை�, அHன் Hத்து� அடிப்படை� முHலிAன குறித்து தீவிர9ா� சிந்திப்பது, சிந்HடைனடைA
வெ�ளிப்படுத்துடை�யில் Hன்டைன, Hன் படை�ப்டைப சரிAா� 9திப்பி� படிப்ப�ருக்கு �ாய்ப்பளிப்பது என
நிற்கிறார். Hனக்கு முந்டைHA படை�ப்பாளி �ளி�மிருந்து ஏதும் வெபறாH �ற்�ாH படை�ப்பாளி�ள் இருக்� 
முடிAாது. ஆனால் இங்கே� ந�ந்Hது என்ன? ந�ப்பது என்ன? 

கேH�லினால் சுAவி9ரிசனத்தினால் துருப்பிடித்H கே�லி�டைள 

உடை�த்து, Hனக்�ான 9திப்பீடு�டைள Hாகேன உரு�ாக்கும் Hன்டை9 வெ�ாண்�Hா�த் Hமிழ்ச்சிந்Hடைன, 
சிந்Hடைன 9ரபு உரு�ா� கே�ண்டிAHன் கேHடை�டைA நாம் உ[ர கே�ண்டியுள்ளது. இந்H 9ண்ணில் 
கே�ரூன்றி பிறக்�ாது, உல� சிந்Hடைனயின் நிXலில் �ளர்ந்H வெசடிAா� உள்ள நம் சிந்Hடைன, எழுத்து, 
படை�ப்பு பற்றி ஒப்பிடுHல் சரிAாகு9ா? ச9�ால 9னிH இனத்திற்�ான உ[ர்நிடைலயில் பங்குவெ�ாள்ளாH
Hன்டை9 நம்மி�ம் உள்ளது. இHனால், இன்டைறA 9னிHரின் �ழிவெHரிAாH பரிHவிப்பு, கேH�ல் 
ஆகிA�ற்டைற நம் இலக்கிAத்தில் பிரதிபலிக்�ச் வெசய்AாH நிடைலயில் உள்கேளாம். எXக்கூடிA 
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வி�ாHங்�ளும் வெHா�ர்ந்H வெ�ளியீட்டுச் சாHனங்�ளும் இல்லாHHால், (இலக்கிA) சிறுபத்திரிடை��ள் 
ஜீ� 9ர[ கேபாராட்�ங்�ளில் சிக்கிவி�, படை�ப்பாளி�ள் - �ாச�ர்�ளிடை�கேA வெHா�ர்பின்டை9 
உரு�ாகி விடு�தும் ந9து இன்டைறA நிடைலக்குக் �ார[ம் (பிரக்டைa, 16, 1976). 

ழீன் பால் சார்த்Hர் வெசான்னார்: "எழுத்Hாளன் Hான் வெHா�ங்கிA பணிடைA முடிக்� �ாச�டைனயும் 
கேசர்த்துக் வெ�ாள்ள கே�ண்டியிருக்கிறது. �ாச�னின் விழிப்பு[ர்�ால் 9ட்டுகே9 Hன் படை�ப்பின் 
HகுதிடைA நிரூபிக்�க்கூடிA�னா� (படை�ப்பாளி) இருக்� கே�ண்டிA�னாகிறான். படை�ப்பு �ாசிப்பில் 
Hான் முழுடை9 �ா[முடியும்" (Why Write). இங்கே� �ாச�த்கேHர்ச்சி குடைறவு �ார[9ா�, கேHர்ந்H 
�ாச�த்Hன்டை9 இல்லாH �ார[த்Hால் படை�ப்புத் கேHர்ச்சி அல்லது கேHர்ந்H படை�ப்பு 
வெ�ளிப்படுத்Hப்ப�வில்டைலAா. கேHர்ந்H �ாச� அனுப�த்திற்கு கேHர்ந்H படை�ப்பிடைன அறிமு�ப்படுத்H
வி9ர்சன அடை9ப்பு�ள் வி9ர்ச�ர்�ள் H�றிAHன் �ார[9ா� கேHர்ந்H �ாச�ர் கேHர்ந்H படை�ப்டைப 
அடை�Aாளப்படுத்Hத் H�றும் நிடைலக்கே� Hமிழ்ப் படை�ப்புல�ம் ஆளானHா, அல்லது இரண்டுகே9 
உண்டை9Aா. 

கே9ற்வெசான்னடை� Aாவும் அன்னிAப்பட்�Hா�த் கேHான்று�Hா� சிலர் �ருHக்கூடும். ஆனால் 
எல்லாவிHத்திலும் அன்னிAப்பட்டுக்கி�க்கும் ந9க்கு ந9து வெ9ாழிகூ� அந்நிAப்பட்டு �ருகிறது 
என்படைH அ�ர்�ள் ஒப்புக்வெ�ாள்�ார்�வெளனகே�க் �ருதுகிகேறாம். எனினும், சித்Hாந்H சனாHனி�ளா� 
இருந்H ச� எழுத்Hாளர்�ளி�மிருந்து விலகி 9ாறுபட்டு, Hாங்�ள் எதிவெராலிச்சான் கே�ாயில்�ளா� இருக்�
முடிAாது எனப் புறப்பட்� ஒரு எழுத்து9ரபும் படை�ப்புல�மும் இங்கே� Hமிழில் '9ணிக்வெ�ாடி’ 
�ாலத்திலிருந்து வெHா�ர்கிறது என்பதுHான் கேHர்ந்H �ாச�ர்�ளுக்கும் படை�ப்பாளி�ளுக்கும் 
வி9ர்ச�ர்�ளுக்கும் உள்ள சிறு9கிழ்ச்சி. உயிரூற்று. நீகேராட்�ம். கேபாலி, �ப�, பாசிச 9கேனாபா� 
படை�ப்புச் சூXல்�ளிலிருந்து விடுபட்டு, எதிவெராலிச்சான் கே�ாயில்�டைளத் H�ர்க்�ப் புறப்பட்� 
பரிகேசாHடைனக்�ாரர்�ள், நவீன Hமிழ் எழுத்Hாளர்�ள் படை�ப்பாளி�ள் �ரிடைசயில் பாரவிAாகிA 
என்டைனயும் ஒரு துளிAா� இடை[த்துக் வெ�ாண்டுள்கேளன். 

இவ்வெ�ளியீட்டை� 'இAல்’பானHாக்கி, இAலுவெ9னத் துடை[ நிற்கும் எழுத்Hாளர் - வி9ர்ச�ர் - நா��, 
திடைரப்ப�க் �டைலaர் நண்பர் திரு. எஸ். சு�ாமிநாHன் அ�ர்�ளுக்கு நன்றி. 

கேச�ரித்து டை�த்திராH என் படை�ப்பு�டைளத் கேHடி எடுத்து பிரதி வெசய்து அனுப்பிA மூத்H எழுத்Hாளர் 
திரு. கே�.சபாநாA�ம் உள்ளிட்� பத்திரிடை� நண்பர்�ளுக்கு நன்றி. இத்வெHாகுப்பில் உள்ள சிறு�டைH�டைள
வெ�ளியிட்� இலக்கிA இHழ்�ளுக்கும் அ�ற்றின் ஆசிரிAர்�ளுக்கும் என் நன்றி. இத்வெHாகுப்பில் 
இன்னும் சில சிறு�டைH�டைள 'உன்னHம்’ இHழில் �ந்H ’வெரட்டை�', '�ண்[Hாசன்' இHழில் �ந்H 
'குட்டித்திமிங்�லம்' 9ற்றும் சில இலக்கிA சிறுபத்திரிடை��ளில் �ந்H�ற்டைற, அடை� கிடை�க்�ப் 
வெபறாடை9Aால் கேசர்க்� இAலவில்டைல. 

மு�ப்கேபாவிAம் 9ற்றும் சில உள் ஓவிAங்�ளும் �டைரந்து Hந்H இளம் ஓவிAனும் எனது 9�னு9ாகிA 
திரு. கே�. ஆர். இளகே�னில், பிரக்டைa இHழ்�ளில் வெ�ளிAான நவீன ஓவிAங்�டைளப் 
பAன்படுத்திக்வெ�ாள்ள அனு9தித்H ஆசிரிAர் குழுவினருக்கும் ஓவிAர்�ளுக்கும் நன்றி. 

இச்சிறு�டைHத் வெHாகுப்பிடைன ஒளி அச்சு வெசய்து �டி�டை9த்து Hந்H நண்பர் திரு. சூரிA சந்திரன் 
அ�ர்�ளுக்கும், அளித்H இ�ர்�டைளப் வெபாறுத்து சிர9ம் பாராது அச்சிட்டு அXகுற அளித்H 'Hர9ணி 
அச்ச�ம்' அருடை9 நண்பர் திரு. ஏ.ரபீக் அ�ர்�ளுக்கும் அ�ரது கேநரம் �ாலம் �ருHா உடைXப்பாளத் 
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1.�ரப்பு 

கே� Hனபாலு �ல்லா[ம் �ட்டிக்கினு இன்னா�ா வெசய்கே� 

9ா9ங் �ால் H�ால்னு �ாரிட்டு 9ாமிAாள் பாத்துக்கு கே�ங்.

அறு�டை�யில் இருந்H�ர்�ள் சிரித்Hனர். அரி�ாளால் முதுடை� வெசாரிந்து இன்வெனாருத்தி கே�ட்�ாள்: 

வெபாண்�ாட்டிA இன்னா�ா வெசய்கே� கேப9ானிப் டைபAா. 

இது யின்னா கே�ழ்வி . �ாரத்துக்கு வுட்டுட்டு  ம்முனு ஒக்�ாந்துகினு சாப்டுகே�ன். ந்H அறுப்பு கேராHன 
இல்லா9. 

அ� ஒக்�ாளப் பாத்H�ன... த்தூ . 

இன்னாகே9 ஒக்�ான்கேற எக்�ா. 

இன்னா�ா �யிலாத்து எக்�ாக்கிக் �ால்லாம் �ச்சிக்�ாH �ன்னங் �வெH பாடிபூடும் ஆ9ா. 

அகே�ங்�ப்கேபாவ் வெசால்றH வெசால்லிட்டு சும்9ா கேரங்� �ா[ாம்னு வெசால்லு 9ாகே9ாவ். 

கே� கே� அறப்ப கிள்ளிக்கிகேன கேபசு�ா. எங்�னா ஒம்9டைனயிகேல முடிச்சிருக்கிAா பாரு. 

நிலத்துக்�ார 9ா9ன் கே�டைலடைAயும் கூ�கே� நிடைனவூட்டினான். Hனபால் டைபAன் குனிந்Hான். 
பதிவெனட்டு - இல்டைல - பத்வெHான்பது இருப்பான். �ாடைAக் கிண்டிA 

முப்படைH எட்டுப�ள் சிரித்Hாள். 

நல்லா ஒட்டிக்� வெசால்லு 9ாகே9ாவ்! டைபAனுக்கு ஒண்ணும் புடிப�டைலAாங் �ாட்டியும். 

உச்சத்தில் நின்று சூரிAன் முதுடை�ப் பிளந்து வெ�ாண்டிருப்படைH 9றந்து அறு�டை� வெசய்A இந்H 
எதிர்விடைளவில்லாH கிண்�லும் சிரிப்பும் இ�ர்�ளுக்கு உHவின கேபாலும். சித்திடைரயின் �த்திரி 
வெ�யிலில் அந்H ஆற்பாக்�ம் கிரா9 திருத்துவின் பலநூறு ஏக்�ர்�ளில் ந�டைர - இரண்�ாம் கேபா�ம் - �ார்
அறு�டை� அங்�ங்கே� ந�ந்து வெ�ாண்டிருந்Hது. இ�ர்�ளின் கே�லியில் கேபச்சில் �லக்� முடிAாH�னாய் 
டை�யில் வெபரிA குடை�யு�ன் �ரப்பின் கே9ல் வெ�யிலின் கே�க்�ாட்டில் விAர்டை� �ழிA இளங்கே�ா 
�ண்�ாணிAாய் இருந்Hான். இளங்கே�ாவுக்கு அப்படி சாHார[9ா� அல்லது பச்டைசAா� கேபச �ராது 
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என்பதும் அத்கேHாடு அ�ன் நிலத்தின் அப்பாவு�ா� இருக்கிறான் என்பதும் கூ�ப் கேபசு�டைHத் Hடை� 
வெசய்Hது. எச்சிடைலத் திரட்டி விழுங்கினான். நாக்கும் வெHாண்டை�யும் �றண்டிருந்H நிடைலயில் சிறிது 
9ட்�ாய்த் வெHரிவித்Hன. அ�ர்�ளுக்வெ�ன்ன Hா� வெ9டுத்Hால் பக்�த்தில் ஓடும் 9Hகுக் �ால்�ாயில் 
அள்ளிவெAடுத்துக் குடிப்பது�ன் நாலு டை� நீடைரயும் முதுகில் Aாடைன 9ாதிரி வீசிக்வெ�ாள்கிறார்�ள். 
அ�னுக்கு குடிக்�கே� பA9ாயிருந்Hது. �ண்� Hண்ணியும் குடித்Hால் உ�ம்புக்கு ஒத்துக் வெ�ாள்ளாது. 
டை�கேAாடு ஒரு ஹார்லிக்ஸ் பாட்டிலில் ஊர்க்குளத்து நீடைர எடுத்து �ந்திருந்Hான். சாப்பிட்� பிறகு 
கே�ண்டிAடைH நிடைனத்து அ�க்கிக் வெ�ாண்�ான். இப்படிக் �ாய்�Hற்கு �டை�சியில் வெநல் 
அளக்கும்கேபாது ஒரு 9ரக்�ால் �ங்�ா[க்கூலி கிடை�க்கும். சுற்றிலும் வெ�றித்Hபடி கே�டிக்டை�Aான 
அ�ர்�ளின் கேபச்டைச ரசித்து கூ�கே� சரிAான அறு�டை�டைA ��னித்து இருந்Hான். அந்H Hனபால் 
�AசுHான் இளங்கே�ாவுக்கும் இருக்�லாம். Hா�த்டைH 9றந்து �ாதில் விழும் அ�ர்�டைளக் கே�ட்பது 
வெ�றுடை9டைAக் குடைறத்Hது. Hனபால்Hான் கிண்�வெலடுத்துக் வெ�ாண்டிருந்Hான். 

எனக்கின்னாகே9 பசிச்சா கேசாறு வெ9ாளச்சா வெ9ாட்�. 

இது இன்ன�ா புது திம்9ாப்பு வெ9ாளச்சா வெ9ாட்� பசிச்சா கேசாறு வெபாம்9னாட்டி �ழுவி ஊத்Hா9 
குடிக்கிற �ம்மினாட்டிAா�ா நீ ஓ அளப்புல வெபாட்� நா குசு வு�. 

அதின்னாக்�ா வெபாட்� நா ஆம்பள நா வு�ாHா இன்னா . 

ஆங் வெபாட்� நா வுட்�Hா இவுனுக்கு 9ணுக்கும். 

நீHா பாத்கேH அ� வெபாறம்கேபாக்கு வெபத்HகேH. 

ஆரு�ா வெபாறம்கேபாக்கு. என்ன பத்தி எந்H கேப9ானின்னா வெசான்னான்னா அவுங்�க்�ா Hங்�ச்சிங்�டைள 
அவுகேன பாக்�ற�ங். 

கேH என்னப் பத்தி எதுகே�ான்னாலும் வெசால்லிக்�கே9 அக்�ா Hங்�ச்சிங்�ள இசுத்கேH வெராம்ப வெபால்லாH 
கே�ா�க்�ாரனாயிருப்கேபன். 

நா வுன்ன வெசான்னா கே�ட்டுக்� என்வென இசுக்கிற�னுக்கு 

ஆவுது. 

அ� ஓக்�ாட்�ாம் வெபத்Hதுங்�வெள ஒங்�ளுக்கு அறுவுகிறுவு கீHா அப்பாவு ஒக்�ாந்துகினு கீறாகேரன்னு 
எங்�னா 9ான கேராசம்... கேசச்கேசச். 

வெபாழுHா�ரங் �ாட்டியும் வூட்டுக்கு கேபா�ானாம் 9�9�ன்னு கீறுங்� கேபச �ந்துட்�ாங்�. கேபச கே� 
Hனபாலு Hாவெள படிAப் புடி�ா Hாவெள படிAப் புடிங்�. 

நிலத்டைHப் பயிரிடும் 9ா9ன் ஏச்சு விட்டுக்வெ�ாண்கே� 9ள9ளவெ�ன்று அறுத்Hான். அரி�ாள்�ள் 
சரசரத்Hன. இந்H கே��ம் வெ�ாஞ்ச கேநரத்திற்குHான். இடுப்பு �லி, முதுகு ஊறலுக்கு நிமிர்�Hாய் 
9றுபடியும் சீண்�ல். இளங்கே�ா பார்த்துக் வெ�ாண்டிருந்Hான். 

எதிரில் ஏரிக்�டைரகேAாரம் நின்ற படைன 9ரங்�ள் உண்�ாகியிருப்படைHக் குடைலகுடைலAாய்க் �ாட்டிக் 
வெ�ாண்�ன. பறந்து பறந்து பூச்சி வெபாட்டுக்�டைளத் தின்னும் �ாலாட்டிக் �ருங்குருவி கூ�க் �ாகே[ாம். 
படைன�ளின் சரசரக்�ாH ஓடைல�ளின் இடுக்கு�ளிலிருந்து பிரதிபலிக்� முடிAாH கூ�ல்�டைள 
வெ�ளிப்படுத்தி அ�ன் �ாது�ளில் பறடை��ள் கே9ாதிக்வெ�ாண்�ன. அவ்�ப்கேபாது ஏரிக்�டைர கேராடின் 
கே9ல் வி9ான இடைரச்சலாய் பஸ் லாரி�ள் வெ9து�ா� ஊர்�Hாய் பட்�ன. 

பக்�த்துக் �ளத்து கே9ட்டில் �ட்�டிக்கும் சத்Hமும் கூ�கே� பிடை[Aடிக்கும் 9ாடு�டைள விரட்டும் குரல் 
Hனித்துக் கே�ட்�து. அனலின் கேபார்டை�யில் வெநடு� 9ஞ்சளும் பச்டைசயு9ாய்த் வெHரிந்தும் 
பாடைல�ன9ாய் அ�ன் உ[ர்ந்Hான். 9ார்பில் �ழியும் ஈரத்டைH அப்படிகேA வெசாக்�ாAால் அழுத்தி 
எடுத்Hான். கே�ட்டி முடைனAால் மு�த்டைH ஒத்தினான். எரிந்Hது. எருடை9 கேபால அப்படிகேA 
அம்9[9ாய் 9Hகுக் �ால்�ாயில் ஊற கே�ண்டும் கேபால... அ�ர்�டைளப் பார்த்Hான். உப்பின் கேலசான 
வெ�ளுப்பு திட்�ாய்த் வெHரிந்Hது. கேHாலின் அடியில் துளிர்த்திருக்கும்கேபாகேH ஆவித்துக் வெ�ாண்கே� 
இருக்கும் கேபாலும். அ�ர்�ள் Hடைலத்துணிடைA �ட்�மிட்டுக் �ட்டி முதுகில் விட்டிருந்H விHம் சவூதி 
அகேரபிA 9ன்னடைர நிடைனக்� டை�த்Hது. 9ணி எவ்�ளவிருக்கும்.... 
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இகேHா ரா9தில�ம் கேபாறாகேன பதிவெனான்னடைர ஆயி கேபாச்சி. 

சூரிAந் Hடைலக்கி கே9கேல �ந்துட்�ா(ன்) 

வெசர்த்Hான். கேலா�லு கேபானான்னா 9ணி பன்னண்�ரHா. 

பஸ்�ள், சூரிAன் கேபாக்டை� டை�த்து அ�ர்�ள் சரிAா�கே� 9ணி வெசால்லிச் வெசய்Hார்�ள். இளங்கே�ாவுக்கு 
கேரடிகேAா கே�ட்டுத்Hான் 9ணி வெசால்ல�ரும். 9ணி ஒன்றாகியிருக்கும். டை�யிலிருந்து அரி�ாள்�டைள 
சூகே�றா9ல் இருக்� வெசருகி விட்டு சாப்பி�க் கிளம்பிவிட்�னர். 

இன்னா அப்பாவு சாப்பி� �ரீங்�ளா? கூHாங்கீது குடிப்பம் ஒருத்தி கே�ட்டு இ�ன் பதில் வெசால்�Hற்குள்
Hனபால் முந்திக்வெ�ாண்�ான். 

கேH நீ வெ�ாண்[ாந்து கீற கூ� �ா�ாயில் �லக்கு அல்லாரு9ா குடிக்�லாங். 

வுன்ன எ��ா கூப்ட்�ா ? �ாலு வெபரிA 9யிர்புடுங்கி 9�ாரா ா. கேசாத்திகேலகேA வெபாறள்ற�ரு, கூ� 
பார்த்திருப்பாரா? 

அ�கே� நீ எப்பகே�ானுமின்னாலும் எங்கூட்டுக்கு �ந்து பாத்துக்� கூ�ா கேசாறான்னு அத்Hவுட்டுட்டு. 

கே� டைபAா வெராம்பHா பீத்திக்�ாH . ஒவ்கே�ாலு  ம்பத்H எ�ன்னா கேசாறு துன்னாH கேசாப்ளாங்கிவிட்� 
அவுத்து வுடு. இன்னகே9ா . 

அப்பன்னா எங்கூட்ல கேசாகேற பாக்�ல்கேலன்றிAா. 

அ�ப் கேபா�ா கே9ாளம். எங்கூட்லல்லாஞ் கேசாற பாத்H9ா யின்னா கேபாயி துன்னுட்டு �ாங்��ான்னா 
வெபாம்9னாட்டி கூ� சார்�ாHம் கேபாட்டுக்கினு கீறாங். கேபா கேபாங்� சீக்கிர9ா . அ� கேபாகேA ங். 

�ாற்றின் எதிர் வீச்சால் அ�ர்�ள் கேபச்டைச அHற்கு கே9ல் கே�ட்� முடிAவில்டைல . 9Hகின் எதிர் �டைரயில் 
ந�ர்�து வெHரிந்Hது. திடீவெரன்று �ாதில் எங்கே�யும் வெ�றுடை9யில் ஒலி ரீங்�ரித்Hது அ�னுக்குப் புரிந்Hது. 
அ�ர்�டைளப் பார்த்துக்வெ�ாண்கே� Hான் வெ�ாண்டு �ந்திருந்H டிபன் பாக்டைசயும் Hண்ணீர் பாட்டிடைலயும் 
டை�ப்டைபயிலிருந்து எடுத்Hான். ஒரு �ாய் நீரில் வெ�ாப்பளித்து உமிழ்ந்Hான். பாட்டில் நீர் வெ�ந்நீராகி 
யிருந்Hது. டிபன் பாக்சிலிருந்து கே9ார் சாHமும் எலுமிச்டைச ஊறு�ாய்த் துண்டும் அ�னுக்கு தினம் 
9திAம் பள்ளிக்கூ�ம் படித்H �டைரயில் சாப்பிட்�டைH நிடைனவூட்டின. �ாகேல ுக்குப் கேபானதிலிருந்து 
வெ�ாண்டு கேபா�தில்டைல. டைசக்கிடைள மிதித்துக்வெ�ாண்டு வீட்டுக்கு �ந்துவிடு�ான். டிபன் பாக்டைச 
சு9ந்து வெ�ாண்டு �ாகேல ுக்குப் கேபா�து நிடைனக்� முடிAாHHாய் இருந்Hது. பசிக்கும் கேபாHாது. 
ஆனாலும் பல கேபர் �ாகேலஜில் சாப்பி�த்Hான் வெசய்Hார்�ள். டைசகிள் இல்லாவிட்�ாலும், வீடு 
தூர9ாயிருந்Hாலும் என்ன வெசய்�து? அ�ன் வீடு கூ� ஒரு டை9ல் தூரமிருக்கும். ஆனாலும் .... 

சூரிAனுக்கு கேநரா� குடை�டைA �ரப்பில் சார்த்திப் பிடித்து சாப்பிடு�து �ஷ்�ம்Hான். இருந்Hாலும் கே�று
�ழியில்டைல. ஆனாலும், �Xக்�த்Hால் கே��9ா� சாப்பிட்�ான். வெசாக்�லிங்�ம் மூன்றடைரக்கு �ரு9ாம். 
அடைHப் பார்த்துவிட்டுத்Hான் அ�ர்�ள் எழுந்து �ரு�ார்�ள். அது �டைரயும் எடைHப்பற்றிAா�து சீண்டிக் 
வெ�ாண்டிருப்பார்�ள் கேபாலும். இல்டைல, புதிHா� �வுணுக்குப் கேபாய் பார்த்துவிட்டு �ந்H சினி9ாடை�ப்
கேபசலாம். அHற்கு 

�ண் �ாது மூக்கு டை�த்து எடுத்து வி�ரிப்பார்�ள். கூத்துப் பாட்டுத்Hான் அ�ர்�ளுக்குச் 
வெசாந்H9ாயிற்கேற. அடைH ஒருத்Hருக்வெ�ாருத்Hர் பாடிக் �ாட்டு�ார்�ள். �AHானHால் சிலரும், 
பXக்�த்Hால் சிலரும் சிறிது �ண்�டைள மூ�வும் வெசய்Aலாம். இளங்கே�ா Hான் பிடித்திருந்H குடை�யின் 
நிXலளகே� �ரப்பின் கே9ல் இருந்Hான். நிXற்ப�ாH அடுத்H துளி �ரப்பும் சுட்�து . சூனிAத்தின் 
வெ�றுடை9Aான H�கேAாகிAா அ�ன் என்படைH நிடைனக்� கே�டிக்டை�ப் பட்டுக் வெ�ாண்�ான். குடை�த் 
துணிAால் கிர[ங்�ள் Hடுக்�ப்பட்� கே�ாபத்Hால் சூரிAன் நிடைறA வெ�ம்டை9டைA அந்Hக் �ருப்புத் 
துணியுள்கேள வெசலுத்துகிறான் கேபாலும். வெ�ாஞ்சம் �ாற்று �ந்Hது. மூன்றடைர 9ணி வெநருங்கிAது 
கேபாலும். 

�ாங்� கேபாய் வெபாயுது சாஞ்சாச்சி. 

நிலத்துக்�ார 9ா9ன் இங்கே� �ந்து �த்தினான். அங்கிருந்து ஒருத்Hன் உரக்� முணுமுணுத்Hான்: 
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இதுங்�ாட்டியு9ா மூ[ர? வெசத்H ஒ�ம்ப வெபாரட்�றுதுங் �ாட்டியும். 

எல்லா(ம்) ஆச்சி�ா �ாங்��ான்னா தூங்�ணும்னா வூட்லகீறது. 

இளங்கே�ா வெ�ாஞ்சம் நிமிர்ந்து உட்�ார்ந்Hான். வெ9து�ா� அரி�ாள்�ள் சரத்துக் வெ�ாண்�ன. �ாடைAத் 
திறந்Hாள் ஒருத்தி. 

திருட்டு 9ாடு பூந்Hாப்பல கீறடைறகேA துன்னது வெ ரிக்கு9ா�ா �ாலு. 

Aார்கே9 திருட்டு9ாடு? எங்கிட்�கேA �ம்புக்கு �ராங்�கே�ாய் மூ[ாளு 9டைனA நா ஒர்த்Hகேன கீறிக்கினு 
�கேரங், ந்H வெபாட்�ப் பசங்� வெரண்டுமில்கேல திம்9ாதூண்டு 9டைனA புடிக்குதுங்� அத்H வுட்டுட்டு. 

நிமிர்ந்து இ�டைனப் பார்த்துவிட்டு நிலத்துக்�ார 9ா9ன் இடைரந்Hான். 

�ாடைலல்லாம் கேபசிAாச்சி ன்னுமின்னா எல்லா(ம்) ஒகேர சரிAா சீக்கிர9ா முடிச்சீங்�... வெபாயுகேHா� 
வூட்டுக்கு கேபாலாம். இல்லன்னா எனக்கின்னா... அப்பாவு� இருட்�றதுக்கு முந்தி அனுப்பிச்சு�ணும். 
நாலு 9டிப்பு 9�9�ன்னு புடிச்சா ஆச்சி. ஆளுக்கு வெரண்டு மூணு நவெ�. இன்னா �ட்�ாயி�ப் கேபாவுது. 

Aாரும் கேபசா9ல் இரண்�ா�து Hடைளயும் அறுத்து முடிந்Hது. இன்னும் இரண்டு துண்டு நாடைளக்குHான். 
அது முடிந்Hபிறகு �ட்�டிக்�கே�ண்டும். இன்னும் இரண்டு நாட்�டைள இகேH �டைHAாய் 
நிடைனத்துக்வெ�ாண்�ான் இளங்கே�ா. 

கே� Hனபாலு பிரிA கேபாட்டு, 9டிச்சிக்கிகேன �ா�ா, ந்H  ாரி பாதிப்கேபரு அந்H  ாரிக்கி பாதிப்கேபரு. 
�ப�பான்னு ஆவுட்டும். 

எடைறக்�ா9 அரி�ாகேரம்கே9. இன்னா அரி�ாரகேர. நாலு வெநல்லு 9ண்ணுல கேபானா ஆரு துன்னபாடு. 

கேH, சின்னப்வெபாண்ணு பக்�த்தில கீறடைHயும் �ாரி�ாகேAன். இன்னகே9ா Hளுக்�ா �ாரி�கேர. 

பாரு 9ாகே9ாவ் பன்னிAாட்�ம் கேபாட்டு அமுக்கி அமுக்கி �ட்�றாங். ஆரு தூக்�றது �ட்வெ�. 9ா�ா 
9னுசாளா. 

ஆங் இத்H ஒரு வெபாம்9னாட்டி தூக்�கேலன்னா வெபாறவு அ� எதுக்குHா லாAக்கு. அHாந் Hாள்லாம் 
வெசா�த்து கேபாய்க் கீகேH. 

பாத்துக் �ட்டு�ா. ஆ�ட்டும் ஆ�ட்டும்... �ட்டுங்�வெள எண்ணிக்கினிAா அப்பாவு. தூக்குங்��ா 
9�9�ன்னு. வெபாயுது கேபாச்சி. ஒகேர ஓட்�ா சந்துவு�ா9 மூணு  ாரிAா கேபாடுங்� �ட்டுங்�வெள. கே� 
வெ�ள்வெள அங்�கேA நின்னு �ட்டுங்�வெள சரிAா �ாங்கிப் கேபாடு. 

9ா9ன் கே��9ாய் �ட்டு�டைள ஆட்�ளின் Hடைலயில் தூக்கிவிட்�ாலும் சூரிAன் 9டைறயும் கே��ம் 
வெபாழுHாகி விட்�டைH சி�ப்பாய்க் �ாட்டிAது. 

9ணி ஆறாகிவிட்டிருக்கும். வெ�ட்� வெ�ளிAாயிருக்�கே� இன்னும் இருள் மூ�வில்டைல. ஊரில் விளக்கு 
டை�ப்பார்�ள். �ட்டு�டைள எண்ணிக்வெ�ாண்டு பக்�த்து �ளத்து கே9ட்டில் �ட்டு கேபாடும் இ�த்திற்கு 
ந�ந்Hான் இளங்கே�ா. கே9டு பள்ள9ான �ரப்பில் ஓடி ஓடி அ�ர்�ள் �ட்டு�டைள கேபாட்டு �ந்Hனர். 
வெ�ாஞ்சம் நிமிர்ந்து பார்த்து ந�ந்Hால் உ�கேன �ரப்பு ஒரு பக்�ம் சறுக்கிAது. மூன்று  ாரிAா� �ட்டு�ள் 
கேபாட்டு முடிந்Hன. Hடைலத் துணிடைA உHறிவிட்டு கூலிAாட்�ள் 9Hகில் டை��ால் �ழுவினர். ஆண்�ள் 
துணிடைA சுருட்டி டை�த்துவிட்டு குளிக்�லாயினர். பயிரிடும் வெ9ாழுதிAப்பன் �ட்டு�டைள கே9ல் Hடைலப் 
பின்னலால் இடை[த்Hான். ஈர9ண்டை[ அங்�ங்கே� பிடிப்பிடிAாய் டை�த்து �ந்Hான். இளங்கே�ா எழுத்து
வெபாறித்H முத்திடைரப் பலடை�Aால் Hட்டி அடை�Aாளப்படுத்தி �ந்Hான். எல்லாம் ஒரு அத்துக்குHான். 

நாடைளக்கி �ாடைலயில �ந்து�றீங்�ளா அப்பாவு. 

�ரப்டைபப் பார்த்துக் வெ�ாண்டிருந்H�ன் அ�னுக்�ா� திரும்பி சிரித்து வெசான்னான். 

பின்கேன . �ந்து�கேறன். கேபாய் �ரட்டு9ா. 

இ�னுக்�ா� அ�ன் HடைலAாட்டினான் சரிவெAன்று. 9Hகில் குளித்துவிட்டு ஆட்�ள் தூரத்தில் ந�ந்து 
வெ�ாண்டிருந்Hார்�ள். பயிரின் சுடைனகேAாடு ஈர9ா� �ாற்று அழுத்தி வீசு�து மு�த்தில் பட்�து. அ�ன் 
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9Hகில் இறங்�, 9�க்கிA குடை�டைA ஒப்புக்�ா� எதிரில் ஊன்றி �ரப்பில் ந�க்�லானான் இளங்கே�ா. 
�க்�ா வெ�ாக்கு நீர்க் �ாக்�ாய்�ள் குரவெலழுப்பிக் வெ�ாண்டு சர9ாய்ப் பறந்Hன. அங்�ங்கே� �ா�லுக்கு 
எஞ்சியிருந்H சிலரின் குரல் எங்கே�யும் விAாபித்திருப்படைHக் கே�ட்�ான். 

கேபாயி ராவிக்கி சாப்பாடு வெ�ாண்[ாந்துடு. கே�ாய் புல்லறுத்Hது கேபாறும் 9ாட்வெ�ல்லாம் ஓட்டிட்டிAா. 

அந்H 9ண்[ ரவெ� தூத்கேHன். நாலு வெநல்ல வெபாறுக்கிக்கினு கேபாகேற(ன்). 

அ� சூடு வெசார[ கீHாம்கே9 நல்ல வெ ன்99ார்ந்Hா ஒடைறக்கும் இ� வெநல9ாட்�ம் உருவுறா. 

குரல்�டைள பின்னுக்குத் Hள்ளி ந�ந்Hான் இளங்கே�ா. இன்னும் இருட்டு�Hற்குள் கேராடுக்குப் கேபாய் 
வி�கே�ண்டும். பாம்பு வெபாட்டு�ள் கே�று ஊருகே9 .... இன்னும் கே��9ா� ந�ந்Hான் அ�ன் சறுக்�ா9ல் 
இருக்�  ாக்கிரடைHAா� ந�க்� கே�ண்டியிருந்Hான். மி�வும் Hா�9ா� கே�று நிடைனப்பு �ந்Hது. 
கேபானதும் முHலில் ஒரு நாலு �ம்ளர் Hண்ணிAா�து குடிக்�ணும். H�டைள�ள் சு�ர்க்கே�ாழி�ளாய்க் 
�த்தின. H�டைள �த்தினால் பாம்பு �ரும். எரிச்சலாய் �ந்Hது. �ரப்பு ஏன் இன்னும் முடிA9ாட்கே�ன் 
என்கிறது. �ாடைலயில் இது இவ்�ளவு நீண்டிருந்திருக்�வில்டைல என்ற நிடைனப்பு அ�னுக்கு �ந்Hகேபாது
இன்னும் விAர்த்துப்கேபானான் அ�ன். 

திரு�னந்Hபுரம் Hமிழ்ச் சங்�ம் பரிசுக்�டைH, ஆண்டு 9லர் 1972 

HமிவெXாலி டை�வெAழுத்து ஏடு, 1970 
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2. உண்டை9யிலும் உண்டை9 �டைH 

{எச்சரிக்டை� : இக்�டைH உண்டை9 �டைH எழுதுப�ர்�ளுக்கும், படிப்ப�ர்�ளுக்கும் 9ட்டும்}

"சார், என் �டைHகேA வெராம்ப கே9ாச9ானது சார். நீங்� சுலப9ா கே�ட்டுட்டீங்�. அடைH வெநடைனச்சாகேல 
அழுடை� Hான் �ருது சார். ஆனா நீங்� உண்டை9யிலும் 

கே�க்�றீங்�. எங் �டைHவெAச் வெசான்னா என்னாட்�ம் உண்டை9 �டைH கீற�ங்�  ாக்கிரடைHAா இருப்பாங்� 
இல்டைலAா சார். எனக்கும் 9னசு வெ�ாஞ்சம் நிம்9தி . எம் கேபரு ஊவெரல்லாம் 9ாத்திHாகேன கேபாடுவீங்�? 
அHான் சார் �வெரக்ட். ஏன்னா வெHாழில்ல வெHால்டைல �ரக் கூ�ாது பாருங்�. எங்� அப்பா அம்9ா வெராம்ப 
நல்ல�ங்�. கே�ய் விஜி, வி Aாக்�ண்[ான்னு Hான் கூப்பிடு�ாங்�. ஆ9ா சார் நான் அ�ங்�ளுக்கு ஒகேர 
வெபாண்ணு. வெராம்ப வெசல்ல9ா �ளத்துட்�ாங்�. ஆனா எங்� கிளாஸ்கேல என்டைன பிச்டைசக்�ாரின்னும் 
குப்டைபக்�ாரின்னும் கே�லி வெசஞ்சாங்� சார். என்ன சார் அப்பா அம்9ா? அ�ர் �ந்Hார். நான் தினமும் 
விHம் விH9ா� டிரஸ் பண்[ ஆரம்பிச்கேசன் சார். அ�ர் ஸ்கூல் பக்�த்திகேல பங்க் �டை�க்கு சி�வெரட் 
பிடிக்� �ரு�ார். ஒரு நாள் ந�ந்து �ரு�ார். ஒரு நாள் டைசக்கிளில் �ரு�ார். இன்வெனாரு நாள் �பிள்ஸ் 
�ந்தும் �ரு�ார். வெராம்ப நல்ல�ர் சார். சிம்பிள். சாக்கேலட், பிஸ்�ட், ரிப்பன், கேசாப்பு, வெபள�ர்... 
இப்படி �ாங்கி �ரு�ார். வெராம்ப நாள் �டைரக்கும் Aாருக்கே�ான்னு வெநடைனச்சி அ�ர் பக்�கே9 பாக்�ா9 
�ந்கேHனா. ஒரு நாள் நான் வீட்டுக்கு கேபா�ச்கேச பக்�த்தில் �ந்து, 'நான் தினமும் உனக்கே�ாசரம் Hாகேன 
என்வெனல்லாகே9ா �ாங்கி �கேரன். ��னிக்� 9ாட்டிAான்னாரு. அவ்�ளவு அன்பா கேபசி நான் 
Aார்கிட்கே�யும் கே�ட்�தில்டைல சார். நான்Hான் முன்னாடிகேA வெசான்கேனகேன சார். எங்�ப்பா அம்9ா 
ராட்சசங்�ன்னு. அ�கே�, ஒண்ணு வெசால்ல 9றந்துட்கே�ன் சார். எங்�ம்9ா திடீர்னு வெசத்துப்கேபானாங்�. 
சா�றதுக்கு முந்தி என் டை�டைA பிடிச்சுக்கினு அழுHாங்� சார். 'பாவி 9�கேள, கிளிAாட்�ம் �ளத்H 
உன்டைன இந்Hப் பாவிகிட்� விட்டுட்டுப் கேபாகேறகேன. அ�ன் வெரண்�ாம் �ல்Aா[ம் பண்ணிக்கினா, 
�ர்ற� உன்டைன சித்ர�டைH வெசய்�ாகேளன்னு. அப்பாடை�ப் கேபாய் அ�ன் இ�ன்னு கேபசறாங்�கேளன்னு 
எனக்கு வெராம்ப �ஷ்�ம் சார். ஆனா அம்9ா கேபாயி நி 9ா�கே� சித்தி �ந்Hா. என்வென வெ�ாடைல 
வெசய்Aா9 வெ�ாடைல வெசஞ்சா சார். அப்பா பாத்தும் பாக்�ாகே9 கேபாறார். அப்பத்Hான் அம்9ா 
வெசான்னகேHா� உண்டை9 எனக்குப் புரிஞ்சது சார். அன்னிக்கு பூராவும் அம்9ா ப�த்துக்கிட்�கேA 
அழுகேHன் சார். சித்தி பாத்Hா. 'அந்H வெசத்துப்கேபான� முன்னாடி என்னாடி அழுடை�ன்னு’ அம்9ா 
ப�த்டைH தூக்கிப் கேபாட்டு உடை�ச்சா சார். சித்தின்னு �த்திகேனன். என்னாடி �த்Hகேறன்னு 
வெசால்றதுக்வெ�ன்ன சார். வெHாடை�யிகேல சூடு இழுத்Hா சார். கேHா பாருங்� சார் (என்று திடீவெரன்று 
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வெHாடை�டைAக் �ாட்டினாள். மூன்றடைர அங்குல நீள �ருப்பான �டு. அந்H �ாடைXத்Hண்டு கேபான்ற 
வெHாடை�யில்...! கேச, அந்H சித்தி எவ்�ளவு கிரா�தி. இ�ள்Hான் எவ்�ளவு வெ�ள்டைள உள்ளம் 
வெ�ாண்��ள்! நான் ஒரு வெ�ளிAாள், அதுவும் ஆண் என்று கூ� பார்க்�ா9ல் வெHாடை�டைA.....!) அத்கேHா� 
வெHா�ப்பத்Hாகேல நல்லா விளாசிட்�ா . அப்பத்Hான் சார், அ�கேரா� - அHான் சார் ரகே9ஷ்நாத்... - அன்பு 
புரிஞ்சுது. உ�கேன அங்கே� ஓடிகேனன் சார். அ�ர் பார்டை�யிகேல �ருடை[ வெHரிஞ்சுது. இனிகே9ல் நான் 
வீட்டுக்குப் கேபா�9ாட்கே�ன். ’நீங்�Hான் �ாப்பாத்Hணும்'ன்கேனன் சார். ரகே9ஷ் சிரிச்சார். 'எங்�ப்பா 
வெராம்ப கே�ா�க்�ாரர். வெரண்டு கேபரா கேபானா மூ[ா வெ�ட்டிப் கேபாடு�ார். நான் ஒரு ரூம் ஏற்பாடு 
பண்[கேறன். நீ இருக்�லாம். வெரண்டு கேபரும் சு�9ா இருக்�றதுக்கு இதுHான் �ழி"ன்னார் சார். நான் 
ஒத்துக்குகேனன். எவ்�ளவு பரந்H உள்ளம் அ�ருக்கு. கூ�கே� ஸ்கூலுக்கும் கேபாகேனன். எல்லாரும் 
இன்னாடீன்னாங்�. நான் Aாடைரயும் சட்டை� பண்[டைல. அ� அ� கேAாக்AடைH பத்தி எனக்குத் 
வெHரிAாHா! சரிHான், கேபாங்�டீன்கேனன். வெராம்ப துணிச்சல்�ாரின்னு எங்� டீச்சர் பு�ழ்ந்Hாங்� சார். 
எஸ்வெ�ல்சி எழுHப் கேபாகேறன். �யித்திகேல மூணு 9ாசம். அ�ர் வெராம்ப அன்பா ��னிச்சார் சார் . 
ரகே9ஷ், நீங்� உங்� குXந்டைHக்கு அப்பான்கேனன். வெராம்ப சந்கேHாஷப்பட்�ார் சார். நிடைறA 9ாத்திடைர, 
9ருந்வெHல்லாம் �ாங்கி�ந்Hார். சாப்பிட்கே�ன். வெரண்கே� நாள்கேல குடைறப்பிரச�9ாயிடிச்சி சார். அ�ர் 
அXாH குடைறAா �ஷ்�ப்பட்�ார். நான்Hான் அ�டைர கேHத்திகேனன் சார். அவ்�ளவு குXந்டைH 9னசு சார் 
அ�ருக்கு. நானிருந்H ரூமுக்கு பக்�த்து ரூமில் ஒரு ஆள் இருந்Hான். �Aது முப்பது இருக்கும். �ட்டை� 
குட்டை�Aாய் இருந்Hான். திடீர்னு ஒருநாள் அ�ன் �ந்து, 'எப்படியிருக்கே�’ன்னான். நான் பAந்துகேபாய் 
ரகே9ஷ்கிட்கே� வெசான்கேனன். அப்ப நான் திரும்பியும் உண்�ாயிருந்கேHன். ரகே9ஷ் வெராம்பவும் 
கே�ாபப்பட்�ார். ஒரு �ாரம் �ரகே�யில்டைல. அப்புறம் �ந்Hார். திடீர்னு அ�ங்�ம்9ாவுக்கு மூடைள 
வெ�ட்டுப் கேபாச்சாம். �ல்Aா[ம் பண்ணினாத்Hான் சரிAாகும்னாங்�ளாம். அம்9ா உயிடைரக் 
�ாப்பாத்Hணும்னு அ�ங்� அத்டைH வெபாண்டை[ அஞ்சு நாள் முன்னாடிHான் �ட்டிக்கினாராம். 
அப்படிகேA வெசான்னார் சார். வெராம்ப வெ�ள்டைள 9னசு. பக்�த்து ரூம் ஆள் இப்ப எப்படின்னார். வெராம்ப 
ஒத்Hாடைச. Hங்�ச்சி Hங்�ச்சின்னுன்கேனன். அப்பா ஒரு ��டைல வுட்�துன்னார். உ�கேன திடீர்னு 
விம்மினார். என்னாங்�ன்கேனன், பAந்துகேபாய். அ�ர் வெபாண்�ாட்டி �ாஷ்மீர் கேபாய் மூணு 9ாசம், �ாசி 
கேபாய் வெரண்டு 9ாசம், அப்படிகேA கேநபாளம் கேபாய் அதுக்கு பக்�த்திகேல அண்[ாந�ர்கேலHான் 
குXந்டைH வெபக்�ணும்னு பிரார்த்HடைனAாம் சார். நான் கேAாசிச்கேசன். அ�டைர கேபா� �ா[ாம்னு 
Hடுக்�றதுக்கு நான் Aாரு? 9னடைச டைHரிA9ா �ச்சிக்கினு கேபாய் �ாங்�. அண்[ாச்சி பாத்துக்கு�ார். 
ஆனா �ந்Hவு�கேன என்வென �ந்து பாத்துக்�ணும்ன்கேனன். அடைHச் வெசான்னதுகே9 அ�ருக்கு வெராம்ப 
சந்கேHாஷம். என் டை�டைAப் பிடிச்சி குலுக்கினார். �ட்டிப்பிடித்து �ன்னத்தில் (கே�ாஸ்லா �மிட்டி 
சிபாரிசால் நான் '�ட்' வெசய்துள்கேளன்) �ந்Hவு�கேன என் �ண்டை[ப் பார்க்�ா9 வி�9ாட்கே�ன். 
டைபடைபன்னார். �ா�ான்கேனன். இப்ப அ�ர் �ந்து மூணு �ருஷ9ாச்சி சார். �ா�ா வெசான்கேனாகே9, டைப 
டைபன்னாகேரன்னு வெHனம் நிடைனக்கிகேறன். அண்[ாச்சிHான் �ாப்பாத்தினார். அண்[ாச்சின்னா கேபகேர 
அண்[ாச்சிAாம் சார். அப்பறம் வெரண்டு பசங்�. மூடை[க் �டைலச்சிட்கே�ன். ப[ம் கே�ணும் 
�ாXறதுக்கு. என்ன சார் பண்றது? இப்பத்Hான் சார் அந்H அகேAாக்கிAன் ரகே9ஷ் டைப டைபன்னதுக்கு 
அர்த்Hம் புரியுது. விக்�ச் வெசால்லிட்�ான் சார் என்டைன விக்�... (அ�ள் விம்மி அழுHாள். என்னுள் 
இரக்�ம் வெபருக்வெ�டுத்கேHாடிAது.) இந்H உல�கே9 அகேAாக்கிA9ானது சார். எங்�ப்பா அம்9ா 
சரிAாயிருந்Hா நான் இப்படி ஆகே�கேனா சார்? இப்படி நான் �ாXறதின் மூலம் அ�ர்�டைள நான் பழி 
�ாங்�கேறன் சார் பழி �ாங்�கேறன். (எனக்கு வெ9ய்சிலிர்த்Hது. வெ9ரீனா பீச்சில் சிலம்கேபாடு நிற்கும் 
�ண்[கிHான் இ�ள் உரு�ாய்த் வெHரிந்Hாள்.) என்ன சார் அண்[ாச்சிAா? அந்H கேராட்கேராலரும் - ஆ9ா 
சார் அ�னும் ஒரு அகேAாக்கிA HடிAன் - என்டைன ஏ9ாத்திட்�ான் சார். எம் பசங்�ளா சார்? நான் இப்படி 
வெபாடைXச்சாலும் அதுங்�டைள நல்லபடிAா �ாX டை�ப்கேபன். �ான்வெ�ன்ட்டிகேல படிக்� டை�க்கிகேறன் 
சார். என்ன லட்சிAம்ன்றீங்�ளா சார்? என்னிக்�ா�து ஒரு நாள் ரகே9ஷ்நாத் �ரு�ார். என்டைன �ட்�ாAம் 
�ல்Aா[ம் வெசய்துக்கினு எல்லாடைரயும் கேபால �ாX டை�ப்பார். இது சத்திAம் சார். (டை� �டி�ாரத்டைHப் 
பார்க்கிகேறன். 9ணி எட்டு. அ�டைளப் பார்க்கிகேறன். வெ9ய் சிலிர்க்கிறது. பார்க்கிகேறன். சிலிர்க்கிறது.) 

�டை[Aாழி, 1971 
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3. ஊடுபாவு 

9ாசியின் பின்பனிக் குளிருக்கு இH9ா� ராத்திரி அடை[த்H பாதிப் பீடிடைA �ாயில் இடுக்கிப் பற்ற 
டை�த்Hான் �ரHன். கேநாஞ்சல் உ�ம்பு ஒரு முடைற குலுங்கி வெநாறுங்கி நின்றது குளிரில். 

"இந்H Hபா �ார்த்தியிகேலகேA எலும்பு உலுக்கிடிச்சி குளிரு. டைHயும் கேபாயி கேHா 9ாசி �ந்Hாச்சி. வுட்� 
பாடில்கேல. நாAரு பாட்டு கேAா�ந்Hா. ஸ்ட்ராங்�ா சக்�ர சாஸ்திAா சிங்கிள்Aா நாAகேர.'' 

டீக்�டை� நாAர் �ரு9கே9 �ண்[ா� �Xக்�9ான பாதி கிளாஸ் அடித்துத் Hந்Hான். �ரHன் ஒரு �ாய் 
டை�த்துவிட்டு கிளாடை� நீட்�, அடைர ஸ்பூன் சர்க்�டைரடைA அதில் வெலா� வெலா�த்Hான் நாAர். 
எங்கே�கேAா வெ�றித்Hபடி 9ரத்துப் கேபான நாக்கில் உறிஞ்சினான் சுXற்றி . சின்ன �ாஞ்சிபுரத்தின் வெ9யின்
கேராட்டின் ஒரு பகுதி திருக்�ச்சி நம்பித் வெHரு. அதில் மூன்றாம் திருவிXா 9ண்�பத்திற்கு எதிரில் 
பச்டைசAப்பன் கிடைளப் பள்ளி. அHற்கு கேநர் எதிகேர நாAரின் டீக்�டை�. அந்H டீக்�டை�யின் வெபஞ்சியில் 
குந்திAபடி டீடைA உறிஞ்சிAபடி Hாகேன முணு முணுத்துக் வெ�ாண்�ான் �ரHன். 

"கே�ாத்து �ாங்�ற �யுH �ராக் �ாட்டி ... கேநத்திக்கே� வெ9ாறச்சிக்கினான். சாHா�ாட்டு கேபா��ராH 
�ம்மினாட்டி; வெசாட்டிக்�ாரன் கேபால கேபான்னு�ான்... வெபாறA இன்னிக்கு 

முடிக்�கேலன்னா .... ம்ம்...'' 

` �ண்[ாடி கிளாசில் ஒட்டிக் வெ�ாண்டிருந்H துளிடைAயும் �விழ்த்து உறிஞ்சி விட்டு, கூடு�ட்டி 
ஒட்டியிருந்H �யிற்றின் கே�ஷ்டிமுடைனடைA அவிழ்த்து பீடித் துண்டு�டைளத் Hள்ளி, டைபசாக்�டைளப் 
பிடித்து பத்து டைபசா�ாக்கி அடைHயும் நாலு H�டை� HடைலடைAச் வெசாரிந்து எண்ணி நீட்டினான். நாAர் 
அலட்சிA9ா�, அடுத்H டீக்குத் Hண்ணீர் பிடித்Hபடி இ�து டை�Aால் �ாங்கி வெபருங்�ாA �ப்பியில் 
கேபாட்�ான். அங்கு வெ�ளர�ப் பிரச்டைனக்கே� இ�மில்டைல. கேHாள் பட்டை�டைA இறுக்�க் �ட்டிக் 
வெ�ாண்டு 'எதிர்க்�' பச்டைசAப்பாஸ்கூலின் நீண்� வெ�ளித் திண்டை[யில், ஏற்�னகே� அங்கிருந்H 
சிலரு�ன் இடை[ந்Hான் �ரHன். பாதி பீடி மீண்டும் புடை�ந்Hது. 
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இன்னும் சரிAா�ப் வெபாழுது விடிAவில்டைல. பால் வெ�ப்கேபாவுக்கும், ஓட்�லுக்கும் வெசல்லும் பசு, 
எருடை9�ளு�ன், �ண்�டைள 9ட்டும் வெ�ளிக்�ாட்டி அடை��ளின் பால் கே�ன்�ளும் பின்னால் ந�ந்Hனர். 
குளிரில் வெ��வெ��த்Hபடி சில �ண்டி�ளும் ந�ர்ந்Hன. சில்லடைற இருந்H�ர்�ள் �ா9ாட்சி ப�னுக்கும்,
�ரHடைனப் கேபான்ற�ர்�ள் நாAர் டீக்�டை�க்கும் குளிடைர விரட்� அடை�ந்து வெ�ாண்டிருந்Hார்�ள். 
�ாடைலக் �ட்டிக் வெ�ாண்டு ஒட்டிA �ன்னத்தில் குச்சிடை��டைளத் Hாங்கி பார்த்தும் பார்க்�ா9லும் 
H�மிருந்Hான் �ரHன். முப்பதிலிருந்து ஐந்து கூடியுமிருக்�லாம். பார்க்� இருபத்டைHந்திகேலகேA 
மூப்படை�த் H�டைனப் கேபால ஒரு கேHாற்றம். முக்�ாட்டுத் துணிக்குள்கேள 

�ருப்பு�ன் வெ�ள்டைள இடைX�ள் வெசம்பட்டை�Aாய் முடைறக்கும். �ண்�டைளப் பின்கேன Hள்ளி நிற்கும் மு�
எலும்பு�ள். வெ�ளுத்H மு�த்தில் 9யிகேர முடைளத்திராH 9Xப்பு. சின்ன �ாது�ள், மூக்குHான் அ�டைன 
மு�முள்ள�னா� ஆக்கிAது. அHன் கீகேX அகேH வெசாரவெசாரப்பு ஊசி�ள். அடைH விட்�ால் மு��ாய்க் 
�ட்டை�யில் சிறு குத்து. பீடி குடித்து குடித்து முன்கேன Hள்ளி நிற்கும் 9ார்வெபலும்பு. அ�டைனப் 
கேபான்ற�ர்�ளில் அ�ன் ஒரு�ன். 

ஏ�ாம்பரம் முHலிAாரி�ம் முHல் Hறிபுடைனந்Hதிலிருந்து இன்று எல்லாடைரயும் பார்த்துவிட்டு 
வெசாடை�ட்டியில் வெநய்யும் கேபாதும் சரி, பஞ்சம் அ�டைன விட்� பாடில்டைல. ஒரு சிலுப்டைப இரண்டு 
சிலுப்டைப '9ார்�ாடி’யி�ம் டை�த்து �ாங்கு�து முHல், இருக்கும் ஒன்றிரண்டு நடை�, பாத்திரம் டை�த்து 
�ாங்கினாலும் அதில் கிடை�க்கும் வெHாடை� ஆடைசப்படும் சில்லடைரச் வெசலவு �ளுக்கே� சரிAாகி விடும். 
�ப் டீ , ஓட்�ல் டிபன், சினி9ா. ஒரு சி�வெரட் - அவ்�ளவுHான். படைXAபடி பாதி பிடிக்கும், சிங்கிள் 
டீக்கும் 'கேலால் ப�' கே�ண்டிAதுHான். "

இன்னா�ா... யிது! மின்வெனல்லாம் கேசாத்H �ட்டிக்கினு எங்��ா கே�ல வெ�டை�க்கும் ... �ால[ா 
சம்பாரிப்கேபாமுன்னு திரி�ாங்� இப்ப நா9 துட்� குடுத்து கேH�ணு9ா கீது... வூட்ல பசங்� �ளரகேல 
எங்� வூட்ல நாங்� நாலு கேபரு ஆம்பள பசங்� வெபாட்�ச்சிங்� மூணு . எங்� வெ�A�ன் ராசா�ாட்�ம் 
நாலு Hறி கேபாட்டு �க்�டை[Aா வெசஞ்சான் வெ�Aவி HாலிAறுத்Hா .... எல்லாஞ் வெசHறிப் கேபாச்சி... கே�... 
கே� கேப9ானி... பாத்தும் பாக்�ா9 கேபாறிAா�ா... �ரல்கேல...'' 

"என்னாய்Aா! நீ என்ன வெ�லக்கி �ாங்கிப் பூட்டுது வெ�ட்டுப் கேபாச்சு? நா இன்னா ஒங்கூட்டு 
கே�லக்�ாரனா...?'' கேப9ானி என்றHால் கே�டைலக்�ா� 'அப்படி �ந்H டைபAன் திமிறினான். 

"பாத்துக்� கே9ாலிAாகேர... கேHா ஏ�ாம்பரம் டைபAனுக்கு �ர்ற கே�ா�த்H. சர்த்Hாண்�ா வூட்டுக்கு �ா. 
இன்னிக்கு அந்H வெசார்க்�ம் கேபட்� முடிக்�ணும். கே9ாட்டுத் வெHருவுக்கும் சுக்ல பாடைளத்துக்கு9ா 
நீயுந்Hா அடைலAகேற... எந்H கே9ாலி �ாத்துக்கினுகீறான்? பAப்ப�றாங்�. Hடைலயில் துணிAப் 
கேபாட்டுக்�ப் கேபாகேறாமின்னு ... ஆட்சம்கேபட்டை� கேலன்னா�ான்னா ஆரணிப் வெபா�டை�டைAக்கூ� 
ஏ9ாந்Hா அசல் �ாஞ்சிரம்னுன்னு டைலட்டு வெ�ளிச்சத்ல �ாட்டி�றாங்�. வெசாடை�ட்டிக்�ாரங்�ன்னா 
ஊராம் ப[த்H ஏப்பம் கேபா�லா9ான்னு பாக்�றானுங்�. �ச்சிங்� பூந்துக்கினு வெச�ரட்டிரிகேAா� கூ� 
H�றாரு... ��ர் வெ9ண்கே�ா� வெHால்ல... இன்னா கே9ாலிAாகேர நாஞ்வெசால்றது...'' இன்வெனாரு மூடைலயில் 
இடுங்கிக் வெ�ாண்டிருந்H வெ�ளர�9ா� முHலிAார் என்றடைXக்�ப்பட்� இன்வெனாரு வெநச�ாளர் ஏகேHா 
முணுமுணுத்Hார். அ�ர் கேபச்சுக்�ா� அங்கே� Aாரும் �ாத்திருக்�வில்டைல. 

"பாம்..... பாம் .... ப்பபவ்�ாம் ..... பாம் .... வெ9ட்றாஸ் .... வெ9ட்றாஸ்...'' வீடு வீ�ா�க் �Hடை�த் Hட்டிக் 
கூப்பிடு�து கேபால எஸ். எல். என். எஸ் - கேசா சஞ்சீவிகேAா கேபானான். 

"9ணிAாவுது... இன்னா �ரீAா ...?'' 

"�கேரம்பா... எங்� வெசஞ்சா இன்னா? சுத்H9ா வெசய்Aணும். கே�டைலக்கே�த்H கூலி �ாங்�ணும். �வுறு 
கீகேH..." சுருதி இறங்கிAது. 

“கே� கே�... �வுத்Hப் பத்தி எனக்கு வெசால்றிAா ...ந்H கேப9ானிப் கேபச்சித்Hான் �ா[ாங்றது...''. பிராஞ்ச் 
ஸ்கூல் அருகில் இருந்H முனிசிபல் குXாயில் அங்கிருந்H சாம்பலில் �ாய் முழுதும் எச்சிலாக்கித் 
கேHய்த்Hான் �ாவிப்பற்�டைள. �ாய்க்குள் விரடைல விட்டு 'கேலா' என்று �யிற்டைறக்கு9றி, கே�ாடைX 
எடுத்Hான். டை� �ால் மு�ம் �ழுவிக் வெ�ாண்டு வெ��வெ��த்துக் வெ�ாண்கே� கே�ஷ்டி முடைனAால் 
அழுத்தித் துடை�த்து, �ால்�டைள அ�ட்டி அ�ட்டி ந�ந்Hான், டைபAன் வெHா�ர.

 'ஆ9ா கேநத்திக்கி எங்��ா �ாணும்...' 
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"அந்H சிங்�ார கே9ாலி ... அHாம்பா அந்H எ�த்வெHரு .... Hாங்கி Hாங்கி ந�ப்பாகேன.... கூப்ட்�ான். ஒரு 
வெபாண்ணு �ந்துக்கினு இருந்திச்சாம்... எல்லாம் வெபரிசானதுHான். கூ�ால கே�ல வெசஞ்ச ரா9ய்Aன 
இசுத்துக்கினு ஓடிடுச்சா மின்னு... 

அHாங்...'' 

"நீ வெ9ாது�ா தூண்டி வுட்டு பாக்கிறதுHாகேன..." 

"ச்கேச... இம்9ாம் வெபரிA �ாஞ்சிரத்திகேல கே�ற வெபாண்[ா இல்ல .... அந்H நத்Hப் கேபாட்� வெ�ாரங்� 
புடிக்�...'' 

"அப்ப கே�ற புடிச்சிட்�...'' 

டைபAன் கேபசவில்டைல . �ரHனுக்கு இந்H 9ாதிரி விஷAவெ9டுத்Hாகேல எல்லாத் வெHம்பும் �ந்து 
விடுவெ9ன்பது அ�னுக்குத் வெHரியும். கேபசா9ல் வெHா�ர்ந்Hான். மூன்றாந்திருவிXா 9ண்�பத் வெHருடை� 
விட்டு கேசர்9ன் நாயுடு வெHருடை� அடை�ந்து �ரHனின் சின்ன வீட்டில் புகுந்Hார்�ள். உAரமில்லாH 
ஓட்டுக் குடை�க் கூடைர. மூங்கிலாலானது. நடுநடுகே� வெசத்துப் கேபான மூங்கில்�ளுக்கே�ற்ப �டைளந்தும் 
நிமிர்ந்தும் இருந்Hது அது. ஒரு சின்ன சடை9Aலடைற அதுகே� படுக்டை�, சா9ான் அடைற�ளுங்கூ�. இந்Hப் 
பக்�ம் சின்ன திறந்H வெ�ளி �ாசல் ஓட்டு எர�ா[த்தில் �ாலி பரூட்�ங் (பரு�ட்�ம்) �ளும், 
ஆஸ்�ளும் வெசாருகியிருந்Hன. சு9ாரான நீளமுள்ள Hாழ்�ாரம் அல்லது கூ�த்தில் கே9டை� �ட்டி ஒரு 
Hறியும், பள்ளத்தில் ஒரு Hறியு9ா� இரண்டு. சாணிAால் வெ9ழு�ப்பட்� குண்டுங் குழியு9ான அழுந்திA 
9ண் Hடைரயில் அங்�ங்கே� குச்சி�ள் அடிக்�ப்பட்டிருந்Hன. 'கேபக்�டை�' (புXக்�டை�) என்று ஒன்று 
இல்டைல. கேHடை�யுமில்டைல, பக்�த்தில் அலாபாத் ஏரி இருக்கும்கேபாது. 

நாலு வீடு Hள்ளியிருக்கும் வெHருக்குXாயில் சண்டை� கேபாட்டு Hண்ணீர் பிடித்து �ந்Hாள் �சந்Hா, 
�ரHனின் 9டைனவி. வெHாழில் கூட்�ாளியுங்கூ�. 

"Aாருகே9 பச்ச வெ9ாள�ா .. ஒங்�ப்பனா �ச்சாங் வெ�ாAா?..ன்னா' �ந்துட்டிAா ..... எங்�கேAா வெபாறுக்�ன 
�ள்ளாம்... கேபாணியில் இடிAாப்பங்�ாரங்கிட்� வெரண்டு புட்டு �ாங்கிக்கிகேறன் துன்னுட்டு Hறியில் 
ஒக்�ாரு... ஒரு H� கேபாயி �கேரன்.... டைபAன கூட்டிக்கினு �ந்திருக்கிAா? கே�... Hார்கேல அந்H வெச�ந்H 
9ண்[ சுத்து�ா... அந்H பரூட்�ன்�ா... முண்� கேபானாகேளா கீறாகேளா...'' 

ஒரு அங்குல நீள அ�லத்தில் சிலிண்�ராய் இரண்டு ஐந்து டைபசா புட்டு சர்க்�டைர வெHளிக்�ப் 
பட்டிருந்Hது. அடைH இரண்டு �ாயில் கேபாட்டுக் வெ�ாண்டு கே�ட்�ான்: "எதுன்னா குடிச்சிட்டு 
�ந்திAா�ா?” 

"ஆச்சிபா... எங்கூட்ல இன்னி �டைரக்கும் பட்னி இல்ல ...''எவ். டைபAன் ஏப்பம் விட்டு �ாட்டினான். 
இடுப்புத் துணிடைA உHறி Hறி கே9டை�யில் கேபாட்டு கே�ா9[த்கேHாடு எம்பி உட்�ார்ந்து �ால்�டைளத் 
திருப்பி HறிடைAப் பார்த்து உட்�ார்ந்Hான். "இன்னா�ா...'' அச்சு விழுதிலிருந்H பாடை� இறுக்கினான். 

"கேHா ... பா...'' 

சி�ந்H 9ண் உ�ம்பில் வெசார்க்�ம் பார்�ர். 'முந்தி’யில் வெபான்9ரம். பத்து முXம் வெநய்Hாயிற்று. இன்னும்
ஒரு முXம், �ரHனின் �ால்�ள் சீரா� வெ9றி�ட்டை��ளில்  திகேபா�லாயிற்று. 9ாறி 9ாறி, டை� 
கே�ாத்Hாற்கேபால அச்சு விழுதிலிருந்து பாவு கே�ாலம் �ாட்டிAது. டை��ள் கே��9ா� லா��த்து�ன் 
நடுநா�ாடை� �ாட்டு கேபாட்டு, �ர நா�ாடை� கே�ாத்து �ாங்கின. அடிக்�டி கேபாட்டு சுங்கிலும் 9ணி�ள் 
குலுங்கின. ஒரு பஸ் - வி9ான ஓட்டிக்குள்ள கூர்டை9, திறடை9, உ�ல் இAக்�த்திற்கு இங்கு ஒன்றும் 
குடைறந்துவி�வில்டைல . 'H�க் H�க்...' குறுக்கிடைXத்H இடைX�டைள வெநசவு பலடை�Aால் Hட்டி 
அவ்�ப்கேபாது வெநருக்கினான் துணிAா�. 

H�க் H�க் H�க் H�க் H�க் Hட். 

வெHருவில் சவுக்கு மிளாறு �ண்டிக்�ாரனி�ம் சுருங்கிப்கேபான �ட்டுக்�ா�வும், வெபருகிப் கேபான 
'துட்டு’க்�ா�வும் கேபாராடி �ாங்கிA மிளாறு�டைள சா9ர்த்திAத்கேHாடு எரிA டை�த்து எதுகே�ா ஒரு 
அரிசிடைA கேசாறாக்� முடைனந்Hாள் �சந்Hா. இருபத்டைHந்து �Aதிருக்�லாம். அ�ளுக்கு சட்வெ�ன்று 
வெசால்ல �ராது. ரத்Hமில்லாH வெ�ளுப்டைப அடைரத்துப் பூசியிருந்H குளிப்பு 9ஞ்சள் ஒளித்Hது. வீச்சு 
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வீச்வெசன்று நடை�, குரல். ஒல்லிAா� இருந்HHால் குள்ளம் வெHரிAவில்டைல. சாAம் கேபாகும் நூல் கேசடைல. 
ஏழு �ருஷத்துக்கு முன் அ�ள் அ�டைனக் �ட்டிக் வெ�ாண்�கேபாது அ�னுடை�A முHலாளி ரூபாய் 
Hள்ளிக் வெ�ாடுத்H ஒகேர பட்டுப் பு�டை� அ�ளி�ம் இருந்Hது. பிறகு இன்று�டைர நூல்Hான். 
அவ்�ப்கேபாது விழும் பட்டுத் துண்டு�டைள கூ� �ந்H விடைலக்கு விற்று விடு�ாகேள Hவிர Hனக்வெ�ன்று 
ரவிக்டை� டைHத்Hதில்டைல. ஐந்து பிரச�த்தில் மூன்று Hங்கிAவெHான்றும் அதிசAமில்டைல. சூம்பிA 
�யிறு�ளு�ன் இடுப்பின் கீகேX  ட்டியு�ன், அந்Hச் சூம்பலில் 9ட்டும் பச்டைச நரம்பு�ளின் கே�ாலம், 
9ண்டை� 9ட்டும் வெHரிA, அப்படைன இப்கேபாகேH நடை�யில் வெ�ாண்டு திரி�துHான் உண்டை9. சாAங்�ால 
கே�டைள�ளில் பக்�த்திலிருக்கும் 9ணி �ண்டீஸ்�ரன் கே�ாயில் வெHருப்பிள்டைளAாகேர �தி. 'சூறக்�ா’ 

�ந்Hால் ஆர�ாரம். கே�ாயில் குருக்�ள் விரட்டி �ந்Hாலும் ஆர�ாரம். சில ச9Aம் கேHங்�ாய், பXத் 
துண்டு�கேளாடு வெசருப்பு, எண்வெ[ய்க் கிண்[ங்�ளும் �ந்Hாலும், 

"வெ�ள்ளாட்டுக்�ார பசங்�... அந்H பாப்பான் இதுங்� �ந்Hாகேல எரிAறான்...''என விடு�து - ஒரு 
Hனிக்�டைH. ஆறு - அHன் இடுப்பில் இரண்டு - கூ� நான்கு .... அப்புறம் ஒன்னு வெரண்டு Hக்�ாம்" 
கேபானது. 

ஆறு�Aதுப் வெபண்Hான் கூ�9ா� ஒத்Hாடைச. திடீவெரன்று Hடைல டை� �ாவெலல்லாம் வெபாங்கிவிடும். 
நான்கு �Aதுப்டைபAனுக்கு சHா இரண்டு �ாதிலும் சீழ் �டியும். 'கேபான �ார்த்தி aாயித்துக் வெ�A9Hான் 
�ச்சாமுச்சாங் கே�ாயில்ல 9ண்� வெ�ளக்கு கேபாட்டு சுத்தி �ந்Hது’ ... இரண்டு �Aதுப் டைபAனுக்கு சHா 
அழுடை�Hான். அமுல் கேபபிAா - க்ளாஸ்கே�ா கேபபிAா? வெ�றும் டீத்Hண்ணி கேபபி. இவ்�ளவு 
�AHாயிற்கேற என்று இ�டைள 9ட்டும் டை�ச்சிரங்கு விட்டு டை�க்�ா9ல் ஆண்டுக்கு ஒரு முடைற 
பிடுங்கிAது. �ரHகேனா திடீவெரன 'வெலாக்�த் வெHா�ங்கிவிடு�ான். முடிந்Hால் 'பAாஸ்பத்திரிக்கு' இல்லா 
விட்�ால் வெசட்டித்வெHரு முனுசிபாலிட்டி ஆஸ்பத்திரி. வெபரிA புட்டிAாப் எடுத்துப் கேபா�ாள். 
‘எல்லாத்துக்கும் கேசத்து வெரண்டு நாளக்கி இனிப்கேபா, �சப்கேபா, விறு விறுப்கேபா - �ாங்கி �ந்து 
விடு�ாள் �சந்Hா, �ாதில், டை�யில் பூச வெபாடி�ளு�ன். 

"9ாருக்வெ�ட்டுல இன்னா பHார்த்Hம் கீது. வெ9ாச்சக்வெ�ாட்� முள்ளங்கி அரச்சி ஊத்தின 
�ாரக்வெ�ாAம்புHா ...''கே9ார் பXக்�மில்டைல. அதுவும் இந்H பனிக் �ாலத்தில்! அதுவும் 'ராத்திரி வெ�றுங் 
வெ�ாம்பு கேசாறுHான், கே9ாருகீரு ஊத்திக்கின  லுபு புடிச்சிக்கும்.'' 

�சந்Hா கேபா� �ரப் பார்த்Hாள். �ந்H டைபAன் ஆடினான். "வெ9ாHல்லிகேA கூலி கே�க்�த் வெHரிAல்கேல?... 
இதுக்கு புத்தி கீHா? �ாங்�ற பிசாத்துத் துட்� தூங்கு மூஞ்சி�ளுக்கு குடுத்துடு �வுறு வெராம்பிடும்.'' 

வெ�ாஞ்சம் நிமிர்ந்H டைபAன் படைXA கேசாற்றின் துடை[Aால் மீண்டும் ஒடிந்து 9ந்H9ா� நா�ாடை� 
கே�ாத்து �ாங்கினான். தினம் கே�ட்டு 9ரத்Hாயிற்று. இன்னும் 9ட்�9ா�க் கூ�. சூரிAன் உச்சிக்கு �ந்து 
வெ�ாண்டிருந்Hான். �ாயிலிருந்H வெ�ற்றிடைல எச்சில் வெHறிக்குவெ9ன்ற எண்[த்Hால் �ண்�ளால் 9ட்டும் 
முடைறத்Hான். அது இருந்Hால் Hாகேன? இன்னும் இடுங்கிAது வெHரிந்Hது. மூக்குப்வெபாடி கேபாட்�Hனால் 
மீடைசயில் கேலசா� �றுப்பு நீர் துளிர்த்து நின்றது. டைபAன் கேநற்று �ராH ஆத்திரத்டைHயும் டை�த்து 
பட்வெ�ன்று வெHாடை�யில் ஒன்று டை�த்Hான். கூ�கே� �ாடைA கே9கேல தூக்கி குXறினான்: "இன்னிக்கு 
இந்Hப் வெபாற முடிஞ்சா�னுன�ான்னா.... எ� ா9ா �ாட்டிக்கினு கீகேற... கூலிக்கு 9ாரடிக்கிற�ன்னு 
�ாட்றிAா... எX HAங்குது... எங்�னா கேபா�றது...'' 

ஓய்ய்.ய்ய்ங்... முனிசிபல் சங்கு உரத்துத் கேHய்த்Hது. 9ணி பனிவெரண்டு. கே�டைல ந�ந்H விHம் 
பிடிப�வில்டைல. இன்னும் பிட்னி ஏத்தி ஒரு வெ9ாXம் �ம்பி கேபாட்டு கேசலA அறுக்�ணும். ப� 
9ரத்திகேலர்ந்து பிரிச்சி வெHாத்து எX பாத்து கே�ால் கேபாட்டு 9டிச்சில்ல... வெசாட்டிக்கி... 

ஆடிசன் கேபட்டை�யில்Hான் �ரHனின் டை�த்Hறி வெநச�ாளர் கூட்டுறவு வெசாடை�ட்டியும் நன்றா�ப் வெபAர்
எடுத்து விட்�Hால் புது வெ9ம்பர் கேசரகே� மி�வும் வெ�டுபிடி . பக்�த்தில் அ�ன்ற �ாந்தி கேராட்டின் 
இரு9ருங்கிலும் கேராட்டின் ஒளிவிளக்கு �ளாலும், "�ாங்�ம்9ா நம்9 �டை�க்கி �ந்துHான் பாருங்� .... 
அசல் �ாஞ்சிபுரம் கேசரீஸ்! சார்... �ாங்�.'' டை�யில் விளம்பர கேநாட்டீஸ்�ளு�ன் கிராக்கி 
பிடிப்ப�ர்�ளாலும் அடைXக்கும்  வுளிக் �டை��ளிடை�கேA உள்ள�ங்கி இருந்Hாலும், வெபாறுக்�ான 
வெ�ளியூர் ஆசாமி�ளாலும், வெHரிந்H�ர்�ளாலும் சீரான விAாபாரம் அங்கு. பல வெ�ளியூர் டை�த்Hறி விXா 
அரங்கு�ளில் பங்கு வெ�ாண்டு பரிசு�ள் வெபற்றது, அவ்�ளவு ஏன்? பல வெ�ளிநாட்டுத் Hடைல�ர்�ளுக்கும்
இந்திAப் பிரH9ருக்கும் கூ� இங்கிருந்து சிறந்H பட்டுப் பு�டை��ள் வெசன்றன என்று �ரHனுக்கு 
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வெராம்ப வெபருடை9. இப்கேபாது அ�ன் வெநய்யும் ர�த்தில், அந்Hப் வெபாடைறயின் �டை�சி பு�டை�யும் ஒரு 
��ர்னரின் ஆர்�ரின் கேபரில் Hான். அ�னி�ம் எந்Hப் வெபரிA கே�டைலடைAயும் நம்பிக் வெ�ாடுக்�லாம் 
என்று வெபAர் கிடை�த்HகேH திருப்தி. ஆனால், ‘இந்Hப் பாXாப்கேபான �ட்சிக்�ாரங்�ளும் வெHாழிலும் 
வெHரிAாH�ங்�ளும் �ந்து பூந்துக்கினு எல்லாத்திகேலயும் ஒகேரAடிAா சுகுர் பண்றது’Hான் அ�டைன 
அலுக்� டை�த்Hது. கூ� இரு9ல் கே�று. 

Hட்... Hட்... H�க் Hட்... 

"கேH �ாகேAன். கேசாறு அவுலா ஆறிப்கேபாவுது. எப்ப சங்கு புடிச்சான்...'' அ�ன் எச்சிடைலத் துப்பச் 
வெசன்றான் வெ�ாXத்HபடிகேA. 

"உம். கிண்ணிA �யுவிடை�கேAந்... கே�, தூங்குமூஞ்சி. துன்னப்கேபா�ா. கேசாத்துக்கு �டிச்சிக்� 
வெ�ங்�ாA9ா வெ9ாள�ா�ா? ஏம்கே9 பா�ம். வெ9ாச்ச வெ�ாட்� நாலு இவுனுக்குங்�ாட்கே�ன்" ஒரு 
நாடைளக்கும் கேசர்த்து �ாரக்குXம்புச் கேசாற்டைற உறிஞ்சி ஒரு பிடி பிடித்Hான். எரிச்சல் குடைறக்� வெ�ாஞ்சம் 
கேநத்து நீரா�ாரச் கேசாறு �ாய்ந்து �ருப்கேபறியிருந்H உப்பு 9ாங்�ாய் ஊறு�ாயு�ன் வெபாடித்H பற்�ளில் 
கூசிAது. 

"ஏம்கே9... பங்�டை�கேலர்ந்து அஞ்சி டைபசா எல்ம்ச்சிங்�ா எண்[ ஊறுக்�ா �ாங்கிAார்ந்Hா...'' 

அ�ள் கேபசா9ல் இன்னும் ஒரு �ரண்டி வெ9ாச்டைச வெ�ாட்டை�டைA �ழித்து இறுத்துப் கேபாட்�ாள். 
எல்லாம் நாக்டை� உறிஞ்சிA�ாறு புறங்டை�யும் வி�ா9ல் சூம்பல் �யிறு இன்னும் பலூன் கேபால வெHரிA 
சாப்பிட்�ான். பாதி பீடி மீண்டும் புடை�ந்Hது, இடுக்கிAபடி. 

"கேHா... �கேரம்பா.'' டைபAன் பதிடைலப் பார்க்�ா9ல் அலாபாத் ஏரிக்கு ஓடினான். நி ாடைரப் பிடித்Hபடி. 
சட்டி பாடைன�டைள ஏறக்�ட்டி விட்டு பள்ளத்Hறியில் கேநற்றுHான் புடைனந்திருந்H வெபாடைறக்�ா� 
உட்�ார்ந்Hான். ஆறு �Aதும் கூ�கே� �ாட்டுகேபா� அ9ர்ந்Hது. 9டைனவியின் அடைசவுடை�ளப் பார்த்Hபடி
இருந்Hான் அ�ன். 

"சரிAா �ாச்சாம்கே9 ந9க்குன்னு. துன்னா துணிA அவுத்துக்கின்னு ஏரிக்�டைரக்கி ஓ�றான்" நிடைனத்துக் 
வெ�ாண்டு சிரித்Hான் �ரHன். 

"கேHா. இ� கீறாகேள அப்படிகேA... ஒவ்�ார்சு.'' 

` "முக்�ாகேல மூணு வீசம் முடிஞ்சி கேபாச்சி... பிட்னி கேபாட்டு �ம்பி ஏத்திட்�ா அறுத்துக்கினு 
கேபா�லாம். அப்பத்Hான் துட்டு, �ல்கேலா 9ண்கே[ா �ாங்கிAாறது.'' 

"என்னாத்H கூலி �ாங்�ப்கேபாற. வெசாசட்டில பட்� ��னுக்�ா�கே� �ா�ாசி புடிக்�ப் கேபாறாங்�. 
�ாங்கிAாந்Hா அரிசி �ாங்கிக்கினு சக்�ர �ள்ளிக்வெ�Aங்கும் �ாங்கிAா... பசங்� பிக்குதுங்�. பாத்திAா 
9றந்கேH பூட்கே�ன். இன்னிக்கு ராவிக்கி �ா9ாட்சி கே�ாயில்ல வெ�ள்ளித் கேHரு. பசங்�ள கூப்டுக்கினு நான்
வெபரீ �ாஞ்சிரம் கேபாயி பாத்துட்டு �ந்து�கேறன். இன்னா கே�க்குHா.'' 

"இப்பன்னா வெ�ள்ளித்கேHரு? �ர 9ாசமில்கேல.'' 

"ஆங். இப்ப 9ாசில அம்9னுக்கு �ர9ாசம் ஏ�ாம்பரநாHர் வெ�ள்ளித்வெHரு. அல்லாத்டைHயும் 
9றந்துட்டிAா? �ாடைலல அறு�த்தி மூ�ரு. ராவிக்கி வெ�ள்ளித் வெHரு.'' 

"ஊம். பாத்து வெரண்டு மூணு �ருச9ாயிடிச்சில்ல.... கிAாப�மில்ல. இந்H Hபா பார்க்�லாம். நம்ப 
வெபரு9ாள் கே�ாயில்ல உச்ச�ம்" 

"அது இன்னா கிட்��ா கீது? 9ாசி பங்குனி சித்திர டை��ாசி…யில... உச்ச�ம் மூ[ா நாளு கே கே ன்னு 
�ரு�கேச�. ஏAா நாளு ஆட்சம்கேபட்ல ஆஞ்சகேநAர் கே�ாயிலண்� கீற வெபரிA கேHரு.'' 

கேHகேராடும் நிடைனவு�ள் லயிக்�டை�க்� வெ�ாஞ்ச கேநரம் அங்கு வெ9ளனம் இருந்Hது. �சந்Hா �டைலத்து 
அ�டைன இழுத்Hாள். 

"இன்னா எப்ப வெசாட்டிக்கி கேபா�ப் கேபாகேற.'' 
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“கேHா டைபAன் �ந்துட்�ான்னா  ல்திAா முடிஞ்சி பூடும்...ன்னா .... பிட்னி ஏத்தி �ம்பிகேபாட்டு அறுத்து 
வெHாத்து எX எடுத்துட்�ா ... கேபாது கேபாறதுங்�ாட்டியும் கேபாயி �ந்துட் 9ாட்�னா. ஆ9ா �ரப்ப 
9ார்�ாடி கிட்� கீற ஓங்�ாது �ம்மூல மூட்�ாந்துடு�ா...?” 

"அதுக்குHாங் கே�ட்�ன். வெ9ாHல்ல நீ வெ�வுசா� மூட்டுக்கினு �ா. �ம்முல வெ9ால்ல9ா பாத்துக்�லாம். 
அவுசரம் முழுவிப் கேபா�ல்ல. கேHருக்கு கேபாட்டுக்கினு கேபா� அல்லாம் கேபான�ாட்டி �ாங்ன 
பித்ளகீது....ந்H பசங்� பிச்சிப் புடுங்குதுங்� .... வெபாறி ஓச்ச��லனு.'' 

"வெசர்த்Hான். அப்படின்னா நா ப ார்ல நிக்�கேறன். நீ கேபா�ச்கேச துட்டு �ாங்கிக்கினு கேபா. எனக்கு 
ராவிக்கு டீயும் வெபாறயும் கேபாதும். எங்கே�ான்னாலும் துன்னுக்�லாம். வெரட்� 9ண்�பத்Hாண்கே� 
வெ�ள்ளித் கேHர பாத்துக்�கேறன்." 

"வூட்� பூட்டிக்கினு நா கேபாகேறன். எHனா ஓட்�ல்ல கீட்�ல்ல வெரண்டு இட்லி முழுங்கினா கேபாச்சி. 
கேHரு பாத்துட்டு நீ முன்னாடி �ந்தூட்டினா ஸ்கே�ாலு திண்டை[யிகேல நீட்டிக்� ... இன்னா ?'' 

HடைலடைA ஆட்டினான் �ரHன். ஏரிக்குப் கேபான டைபAன் �ந்து Hறி கே9டை�க்கு எம்பினான். 'வெபாடைறA 
கீறிட்�ா பளுவுடும்" என்ற எண்[த்தில் கேHவெரல்லாம் 9டைறA Hறி H�க் H�க்�லாயிற்று. 

பு�டை�டைA அறுத்து வெHாத்து இடைX பார்த்து, 9டித்து, டை�ப்டைபயில் எடுத்துக் வெ�ாண்டு 
வெசாடை�ட்டிக்குக் கிளம்பினான் �ரHன். டைபAன் HடைலடைAச் வெசாறிந்Hான். 

"அ�! ஒந்துட்� தூக்கிக்கினா ஓடிடுகே�ன்?.... இப்பத்Hாகேன முடிஞ்சிது... அதுங்�ாட்டியும்... அல்லாம் 
நாடைளக்கி �ா...'' 

�சந்Hா எரிச்சகேலாடு பார்த்Hாள். 'கிளம்பறச்கேச பூனAாட்�ம்'. டைபAன் கிXக்கே� நடை� கேபா�, �ரHன் 
கேசடைலகேAாடு கே9ற்�ா� ஆடிசன் கேபட்டை�க்கு கிளம்பினான். 

"இன்னா �ரீAா ...'' 

“அல்லாம் கிAாப�ம் கீது. வெ9ாச வெ9ாசன்னு நிக்�ா9  ல்திAா கேபா...'' 

இருந்H நூல் பு�டை��ளில் சற்று நிற9ாயிருந்HடைH சுற்றிக் வெ�ாண்டு, வெசம்பட்டை� 9யிடைர �ாரி முடிந்து,
பசங்�ளுக்கு எடைHகேAா 9ாட்டி, இரண்டு �Aது இடுப்பிலும், நான்கு �Aது டை�கேAாடும் �ர, ஆறு �Aது 
பின் வெHா�ர்ந்Hது. இந்H அலங்�ாரப் புறப்பாட்டுக்கே� 9ணி ஆறாகி விட்�து. வெ�ள்ளித்கேHர் 
ஒன்பதுக்�ானாலும், அது 9ட்டுகே9 �ா பார்க்�ப் கேபா�ார்�ள்? 

�ழியில் ஓட்�ல்�டைளப் பார்த்து நாக்கு பரபரத்Hது. மூன்றும் கே�று சிணுங்கின. டீத் Hண்ணிAா�து... 
ஆட்சம்கேபட்� ப ார்கிட்� நிக்� வெசால்லிச்கேச. �ா[ல. 'இது எப்பத்Hான் 

அயுவு ... கேH�ாங்�ாட்�ம்...' 

"இந்Hா ... அரரூபா கேபாது9ா...'' 

"எப்படி கேபாறும். கேH, நீ ஆனாலும் கே9ாசம். அல்லாத்துக்கும் டீத்Hண்ணிக்�ாவு9ா...'' �சந்Hா எரிந்து 
விழுந்Hாள். 

�ரHன் கேபசா9ல் ஒரு ரூபாAா�க் வெ�ாடுத்Hான். அ�ளும் �ாங்கிக் வெ�ாண்டு 'அந்H சச்சர�ால்' 
கேபாகேரன்னு கூ� வெசால்லா9ல் கே��9ா� ந�ந்Hாள். 

�ரHனுக்கு �யிற்றில் சுரீர் சுரீர்வெரன்றது. '9த்திAானம்  ாஸ்திAா �ார வெ�ாழும்பு கேசாத்H துன்னது.'' 
ஒன்றுகே9 வெசய்A முடிAாது கேபால கேHான்றிAது. 

"என்ன�ாது. ஆம்பள வெசா[க்�9ா கீறாகேன... இன்னா ஏதுன்னு கே�ப்பாளாங்�ாட்டியும்னு பாத்Hா... 
வெHவுடிAா முண்�Aாட்�ம் ஓட்றாகேள...' �ந்H எரிச்சலில், வீடு கே�று பூட்டியிருக்கும் நிடைனப்பில் 
வெ9து�ா� பச்டைசAப்பன் கிடைளப்பள்ளியின் நீண்� திண்டை[யில் மூடைலயில் சுருண்டு வெ�ாண்�ான் 
�ரHன். இருக்கிற உ�ம்புக்கு டீத்Hண்ணி ஊத்தினாHான் இஞ்சின் ஓடும் கேபால இருந்Hது. கேHரா�து 
9ண்[ாங்�ட்டிAா�து... வெபாXச்சிக் வெ��ந்Hா அல்லாம் அடுத்H Hபா அப்புறம் பாத்துக்�லாம் .... பாXப்
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கேபான குளிரு கே�ற... வெ ார9ா ....'' ஏகேHகேHா முனகிக்வெ�ாண்கே�, டீக்கும் எழுந்து கேபா� முடிAா9ல், 
�ட்டியிருந்H கே�ஷ்டிடைAகேA அவிழ்த்து கேபார்த்திக் வெ�ாண்�ான் �ரHன். குளிர் வி�வில்டைல. 

"சனிAங்�..... கேப ார் புடிச்சதுங்�.... எந்HாலிA அறுக்குதுங்� .... ந்H 9னுசனுக்கின்னா  ாலிAா எங்� கேHர
பாக்�றாகேனா. பாடை�ங்�..... பாவி 9னுசன்...'' சிடுசிடுத்துக்வெ�ாண்கே� இருந்H மூன்றினாலும் �ந்H 
கே�ாபத்தில் ஆறு �AடைH ஒரு வெபாத்து வெபாத்தினாள் �சந்Hா. அது அலறிக்வெ�ாண்கே� தூர ஓடிAது. முன் 
 ாக்கிரடைHAா� நாலு �Aது அடைHப் பின்வெHா�ர், டை�யில் இருந்H இரண்டு �Aதின் Hடைலயில் 
நறுக்வெ�ன குட்டினாள் �சந்Hா . தூரத்தில் வெ�ள்ளித்கேHர் �ந்து வெ�ாண்டிருந்Hது. 

தீபம், 1972 
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4. பாம்பு 

அந்Hப் பாம்பு வெ9து�ா� ஊர்ந்Hது. 

9ணி ஆறாகியிருக்கும் 9ாடைலயிகேலகேA கிரா9ம் அ�ங்கி விட்டிருந்Hது. 

பாம்பு ஒவ்வெ�ாரு வீட்டு �ாசற்படிடைAயும் நிமிரா9ல் பார்த்து ஊர்ந்து �ந்Hது. அக்�ம் பக்�த்தில் 
ஆளரகே� கே�ட்�வில்டைல. ஊர்க் கே�ாவிலுக்குப் கேபாயிருக்� கே�ண்டும். ஆனால், 
முப்பதுக்குள்ளான�ர்�ள் கே�று எங்கும் கேபாயிருக்�கே� வெசய்�ார்�ள். வெசய்தி�ளுக்�ா�வும், பசங்�ள் 
இன்னும் எங்�கேAனும் 9டைறந்து பிடிக்கிற விடைளAாட்டு விடைளAா�வும் கேபாயிருக்� கே�ண்டும். 
நிசப்Hம். இளங்கே�ா எங்கே�யும் கேபா�ா9ல் திறந்H உள்�ாசலில் வெபஞ்சின் கே9ல் 9ல்லாந்திருந்Hான். 
குளிர்�ால �ானம் சில்வெலன்ற நட்சத்திரங்�டைளக் �ாட்டிAது. 

நீள9ான பாம்பு ஊர்ந்து இ�ன் வீட்டின் படியின் கே9ல் Hடைலதூக்கிப் பார்த்Hது. வெ�ாஞ்ச கேநரம் வெசன்றது.
சிறு H�டைள�ள் எங்கே�யும் விAாபித்Hன�ாய்க் �த்தின. திறந்H �Hவினால் சில உள்கேள �ந்து 
குதித்திருந்Hன. பாம்பு இன்னும் HடைலடைA தூக்கிப் பார்த்Hது. ப�ம் விரிந்து சுருங்கிAது. 

நல்ல பாம்பு. 

9ல்லாந்திருந்H�ன் �ண்�ளில் �ாசலில் ஒரு மின்வெHறிப்பு ப�ர்ந்து சுருங்கிAது. �ண்�ளில் விரிந்H 
விAாப�த்தின் நடுவில் வெ9ௌனத்தில் ஒரு அதிர்டை� ஏற்படுத்தி அடை9தி இXக்�ச் வெசய்Hது. 

இளங்கே�ா இரு டை��டைளயும் இடை[த்து, HடைலடைA தூக்�ச் வெசய்து நிமிர்ந்து பார்த்Hான். �ாசலின் 
9ரப்படியின் சிறிது தூரம் விஸ்Hரித்H இருட்டு ஒன்டைறயும் �ா[ா9ல் வெசய்Hது. 

இளங்கே�ா இருடைளப் பXகி �ந்Hான். 

படியின் இருடைளத் Hாண்டி பாம்பு கே��9ா�கே� உன் நுடைXந்Hது. உள் நுடைX�Hற்கு முன் ஒரு �Hவு. ஒரு 
9ரக்குறுக்கு Hடை�. H�டைளவெAனத் கேHாற்றவெ9டுக்கு9ாறு அதில் Hடைலடை�த்து நிடைலத்Hது சிறிது. 

பலடை�யின்கே9ல் படுத்திருந்H�னின் �ண்�ள் �ானத்டைH ஊடுருவி உ�லின் புற�ற்டைறச் வெசAலிXக்�ச் 
வெசய்திருந்Hன. அந்Hப் பனியின் குளுடை9யுனூகே� அ�ன் அந்H இருப்பி�த்டைH இXந்திருந்Hான். அடுத்H 
வினாடியிலிருந்தும் கூ� எந்H கே�டைலடைAயும் வெசய்A உ�ன்பாடு 9றுத்து இந்H கே9ானத்தில் சூXகே�த் 
தீர்9ானித்திருப்ப�னாய் கே9கேல வெசன்றிருந்Hான். இன்பிAல்�ளின் ஆXலின் ஆதிக்�த்தின் 
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பல்கிட்டிப்டைப குளிர்ந்து வெ��க்கும் நிடைலடைAக் கிட்டினான். பி[த்தின் உ�வெலன, மூ�ல் அற்ற 
வெ�ளியில் நிர்�ாணித்து கே9லான�வெனன. 

பாம்பு முற்றம் உள்கேள �ந்திருந்Hது. திறந்H முற்றத்தின் ஓரங்�ளில் வெநளிந்து �ந்Hது. அந்Hப் 
பி[த்தின்கே9ல் பின் அருகில் இறங்கி HடைலAருகில் �ழுத்தின் கே9ல். 

ஏகேHா ஒரு வெநளியும் இது எங்கே� இங்கு ... என் பின்கேனாடு �ந்Hது .... 

இ�ன் அந்Hரத்தில் மிHந்திருந்Hகேபாது நான்�டி நீளத்துக்கும் கே9ல் எது எங்கிருந்து என அறிAா 
குறுக்கில். சூXலின் வெ9ளனத்டைH இXந்து அதிர்ந்து அந்Hப் பி[த்துக்கு உயிருள்ளHாய்க் �ாட்டிக் 
வெ�ாள்ள இறங்கினான். 

ஒரு பாம்பு, நல்ல பாம்பு என்கே9ல் ஊர்கிறது. இகேHா �ழுத்Hருகில் 

அது �ந்HடைH அணுஅணு�ாய் உ[ர்ந்H�னாய் விழிப்புக் �ாட்�ா9ல் அ�ங்கி �ாட்டு�Hானான். 

அது கீழிறங்கிAது, நடுவில் ப�வெ9டுத்து நின்றது. அHன் �ண்�ள். அHன் ப�ம். ஏன் இவ்�ளவு உAரம் 
தூக்கி நிற்கிறது. இப்கேபாது நாக்கு�ள் இல்டைல, பிளவுபட்� ஒரு �ரு நாக்கு துடிப்பு �ரு நாக்கு. 

இது என்ன பாம்பு �ருநா�கே9ா கே�ாதுடை9 நா�9ா பார்ப்பார நா�9ா �ண்�டைளப் பரக்� விழித்துப் 
பார்க்கிறான். என்ன பாம்வெபன அ�னால் அறிA முடிAா9ல் அது ஒரு பாம்பு - நல்ல பாம்பு - என்கேற 
சலனிந்திருத்Hது. அHன் உ�ல் முழு�டைHயும் பார்த்Hான். ஒரு சீரான ஒளிக்கே�ாட்டில் அ�ங்கி எழுந்து 
வெAௌ�ன9ாய்த் கேHாற்றமும் �ாட்டிAது. �ண்�ளின் கே�ாடியில் �ால் நுனி Hடிப்பாய் முன்பு அந்H 
இருளன் வெசான்னடைH நிடைனக்�ச் வெசய்Hது. 

�ாலு வெ9ாட்டை�Aார்ந்Hா முன்னாடிகேA அது ஆராடைரகேAா �டிச்சிருக்குதுங்� சாமி, கூரார்ந்Hா 
�டிக்�கேலன்னு வெHரிஞ்சுக்�லாம். 

இHன் �ால். 

�ால் Hடித்து குடைறந்து வெ9ாட்டை�Aா�த்Hான் �ாண்பித்திருந்Hது. AாடைரகேAா �டித்திருந்Hது. சூம்பல் 
�யிற்டைற சு9ந்து எலும்புக் �ால்�ளில் இ�றிA ஒரு 9ாடு, 9னிHரா�வும் கூடும். பAந்Hால் 9னிHன் 
வெசத்திருப்பான், 9ாடு விஷத்Hாலும், இது �டித்திருக்கும் பாம்பு. 

பாம்பு 

பக்�த்தில் Hடைரயில் Aார் Aார் படுத்திருக்கிறார்�ள் 9ா9ா, அப்புறம் அண்[ன்.... அ�ர்�டைள அது... 

பாம்பு கீகேX இறங்கிAது. 

பாம்பு பாம்பு 

அ�ர்�ள் பக்�ம் சரிந்து எழுப்பி, 9ா9ா பாம்பு �கே[சா பாம்பு எனக் �த்து�தில், 9ா9ா 
திடுக்கிட்வெ�ழுந்து எகேHாவெ�கேHா என மிரண்டு டை�த்HடிடைA Hடைல9ாட்டிலிருந்து எடுத்Hார். இ�ன் 
மி�வும் அரண்��னாய் அகேHா 9ா9ா பாம்பு அந்H ஓரம்.... என, 

- அது சரம் சர9ாய் வெநளிந்து நான்கு பக்�மும் துடைள கேHடிAது. அகேHா 9ா9ா பாம்பு சீக்கிரம் சாக்�டை� 
சந்தில் கேபாய் விடும் அகேHா அகேHா. 

�ானம் மி�வும் Hாழ்ந்து வெ�ளிறிக் �ாட்டிAது. 

எகேHா�ா �ாட்டு �ாட்டு. ந�ரு ந�ரு. 

தூக்�க் �லக்�த்தில் அ�ர்�ள் �ண்டை[க் �சக்கி மீண்டும் பாம்டைபத் துXாவி Hடைரயில் அடித்து 
�ானங்�டைளக் குடை�ந்Hனர். 

�ானம் நீலத்தில் நட்சத்திரங்�டைள பிரசவித்Hது. 
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வெபரிA பாம்பு 9ா9ா. நல்ல பாம்பு என் �ழுத்து கே9கேல ஏறி உங்� பக்�ம் இறங்கி அகேHா மூடைலயிகேல 
வெநளியுகேH 9ா9ா அகேHா. இ�ன் �ாட்டிA மூடைலயிகேல அ�ர்�ள் �ா[ாது பAத்து�ன் எரிச்சலில் 
இ�டைனத் Hட்டினர். 

பாம்பு �ா[ா9ல் கேபானது. �ண்�ளின் விரிவில் அந்H முற்றத்தில் ப�வெ9டுத்H நல்ல பாம்பு எப்படிகேAா
9டைறந்திருந்Hது. சாக்�டை�த் துடைள �ழிAா� கேபாய்விட்டிருக்குகே9ா. 

அடை�த்H �ல்டைல எடுத்துப் பார்த்து �கே[சன் வெசான்னான் 9ா9ா இ�ன் �னவில் அலறியிருக்கிறான் 
பாம்புமில்கேல, கீம்புமில்கேல! 

9ா9ாவுக்கும் அது சரிவெAனப் பட்டிருக்கும் கேபாலும். இ�ன் முதுகில் மீண்டும் Hட்டி, ஏன்�ா 
இளங்கே�ா �னவு �ண்டிAா என்றார். 

�னவு 

�னவு 

�னவு 

9ணி இப்ப ராத்திரி 12 க்கும் கே9ல் ஆகியிருக்கும். 9ாடைல இல்டைல. 

9ாடைல கேநரத்தில் வீடு வீ�ா�ப் பார்த்து �ந்H பாம்பு. 9ல்லாந்து படுத்திருந்தும் அது பார்த்து �ந்Hது. 
இ�ன் �ண்�ள் �ா[ா9ல் அHன் வெ9ல்லிA வெ9ளன9ான வெசய்டை��டைள அறிந்து இல்டைல - பார்த்H - 
�ண்�ள். எழுந்து அ�ர்�டைள எழுப்பித் கேHடு9ளவும் அகேHா அகேHாவெ�னக் �ாட்டியிருந்H அந்Hக் 
�ண்�ள் இப்கேபாது நான் விழித்கேHனா. 

பிளவு பட்� நாக்கு �ருநா�ம் கே�ாதுடை9 நா�ம் பாப்பார நா�ம்? �ால் Hடிப்பு அ�ங்கி எழுந்H உ�ல் - 
�யிறு. Hான் பாம்பு பாம்பு வெ�ன �த்திAது பAத்Hால் இல்டைல என இ�ன் உ[ர்ந்Hகேபாது பின் எHற்கு 
என வினாவிக் வெ�ாண்�ான். Hனக்�ா� இல்டைல இ�ர்�ளுக்�ா� எனவும் கேHான்றிAது வெ9ாட்டை� �ால். 
Hடிப்பு. 

9ா9ா �ாடைலயில் நாம் �ரப்பு �ா�ா ஓர9ா கேபானகேபாது நிடைறA Hண்ணி பாம்வெபல்லாம் 
பாத்Hானில்கேல. அதுHான், �னவு �ண்டு ஒளறியிருக்�ான்; �கே[சன் தூக்�க் �ண்�ளின் குரலில் �ர�ாய்ச் 
வெசான்னான். 

�ாடைலயில் பார்த்H �ரப்கேபாரக் �ா(ல்)�ாயில்Hான் எத்Hடைன பாம்பு�வெளன நிடைனப்பு �ந்Hது. டை�Hட்டி 
டை�Hட்டி அ�ற்டைற கே9லும் கே��9ாய் அ�ர்ந்H நீர்ச்வெசடிக் குத்துக்�ளில் புடைHAச் வெசய்Hான். எல்லாம் 
இரண்டு முX நீளத்திற்குள்ளான நீர்பாம்பு�ள். அடை� �டிக்�ாது. தீண்டும் . தீண்டினாலும் சுண்[ாம்பு 
H�வினால் கேபாதும். அ�ற்றில் இந்Hப் பாம்பு எங்கிருந்Hது நல்ல பாம்பு , இ�ன் நிடைனவுற்றகேபாதும் 
இடைH எங்கும் �ா[வில்டைல முன்னால் எனகே� உறுதி வெசய்Hான். கேபசா9ல் நின்ற�டைன, 'சரி�ா தூங்கு 
பAப்ப�ா9’ என இரு�ரும் படுத்Hனர். இ�னும் இரவின் விடிAாச் சூXலின் நிர்ப்பந்திப்பால் 
சாய்ந்Hான். 

அHன் �ால் ஏன் வெ9ாட்டை�Aாய் இருந்திருக்� கே�ண்டும். அடுத்Hமுடைற �ரும்கேபாது கூரான �ாகேலாடு 
�ா. ஓ[ான் �ாலின் வெ9லிவின் �டை�சித்தூளியும் குடைறவுப�ா9ல் �ா . பி[9ாய்க் கி�க்கும் உ�ல் 
கே9ல் ஏறு. �ழுத்தின் மீது. பக்�த்தில் நடுவில் ப�ம் தூக்கி, �த்H 9ாட்கே�ன். தூண்�ாHபடி நீயிருந்Hால். 
இந்H ஊரின் ஒவ்வெ�ாரு படிடைAயும் நீ பார்த்து �ரு�டைHச் வெசால். �ானத்தின் மீது இருப்பி�த்டைH 
இXந்H�வெனன அடுத்H வினாடியிலிருந்தும்கூ� இ�ன் எந்H கே�டைலடைAயும் வெசய்A உ�ன்பாடு 9றுத்து
இந்H கே9ானத்தில் சூXகே� தீர்9ானித்திருப்ப�னாய் மிHந்து சுA9ானான் விஸ்Hரித்து பல்கிட்டித்து. 

இன்று, 1972 
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5. பிய்க்�ப்ப�ாH சிறகு�ள் 

அந்H �ண்[த்துப்பூச்சி சிற�டித்துக் வெ�ாண்டிருந்Hது. அது ஏன் 20 அடி உAரத்தில் பறக்� கே�ண்டும் 
அல்லது பறக்�ா9ல் பூக்�ளிகேலகேA இருந்திருக்�க் கூ�ாது.... எனக்குத் வெHரிAாது. அது ஒரு �ருப்பா�, 
பழுப்பா� இல்லா9ல் 9யிலிறகின் எல்லா9ா� என் கிட்�த்தில் �ந்Hகேபாது பார்த்கேHன். கீகேX கேHடைன 
லஞ்ச9ாக்கிப் பூக்கும் பூஞ்வெசடி�ள் இல்லா9ல் முள் வெசடி�ளும் அ�ற்றின் 9ஞ்சள் நிறப் பூக்�ளும் 
எந்Hக் ��டைலயுமில்லா9ல் இருந்Hன. 

அந்Hப் பூக்�ளுக்குள்ளும் �ண்டு�ள் Hடு9ாற்றத்கேHாடு �ருப்புப் வெபாட்டுக்�ளாய் அடைசந்திருந்Hன. 
�ண்[த்துப் பூச்சி வெ9து�ா�ப் பறந்HகேHா இல்டைல அHன் கே��கே9 அவ்�ளவுHான் கேபாலும். �ழிவு நீர் 
சாக்�டை�கேAாடும் �டைர�ளில் எந்H கேHன் பூ சிலிர்க்கும் - எனக்குத்வெHரிAவில்டைல. அHற்கும் Hான் 
கேபாலும் சாக்�டை�யின் கே9ல் பாலம் என் வீட்டுக்கு வெHருவுக்கு இட்டுச் வெசல்லும் கேராடுமில்லாH 
சந்துமில்லாH ஒரு கேபரில்லா �ழி. 

9டைX வெபய்து நீர்வெபருகி விட்�ால் அந்H சாக்�டை� சுழித்துக்வெ�ாண்டு ஓடும். வெசடி வெசத்டைH 9ட்டை� 
பன்றிக் குட்டி�டைள அடித்துச் வெசல்லும். 'வெ�ள்ளம்' சிறிது குடைறந்H பிறகு அதில் குறுக்கே� ஓடும் சின்ன - 
ஏன் - துளித்துளி எறாக்�டைள வெHன்னங்குச்சி�ளால் பின்னப்பட்�, தூக்�[ாங் குருவிக்கூடு கேபான்ற 
கூடை�டைA எதிர் டை�த்து சிக்கு�டைH வெ�ளிக்கூடை�யில் சாய்த்துத் Hட்டு�ார்�ள். ஆனால், இப்கேபாது 
சாHார[9ா�த்Hான் ஓடிக்வெ�ாண்டிருந்Hது. �ருப்பா� படை�படை�Aா� நுடைரAா� அழுக்கு ஏ�ாய்க் �ட்டி
வெ9து�ா� ஊர்ந்து வெ�ாண்டிருக்கும் இப்படிப்பட்� ஓடை�க்�டைரயில் என்ன பூ பூக்கும் என்று அந்H 
�ண்[த்திப்பூச்சி திரிகிறது. ஒரு அடைர �ட்�ம் �டைரந்து வெ�ாண்டிருந்Hது. பார்த்துக் வெ�ாண்டிருந்கேHன். 
வெ�ாஞ்சம் கீகேX சிறகு�டைளத் வெHாய்Aப் கேபாட்டு இறங்கி பறந்Hது. 

பிளவுபட்� கேHாடை�டைA ஆட்டிக்வெ�ாண்டு ஒரு �ருங்குருவி அந்H ஓடை�க்�டைர சிறு பூச்சி�டைள 
�ண்டு�டைளப் பிடித்துப் பறந்து வெசன்று 9ட்டை�யில் Hட்டி விழுங்கிவிட்டு திரும்பியும் �ந்து 
திரும்பியும் கேபாய் திரும்பியும் �ந்து... �ாடைல ஆட்டிக் வெ�ாண்டு கேHடிக்வெ�ாண்டிருந்Hது. அந்H 
�ண்[த்திப்பூச்சி சற்று வெHன்டைன 9ரப்பக்�9ாய்ப் பறந்Hது. பார்த்துக் வெ�ாண்டிருந்கேHன். அடைHக் 
டை�யில் பிடிக்� முடியு9ா என்றில்லா9ல் அது இறங்கி �ர அHன் இறடை� கிட்� பார்க்� கே�ண்டும். 
கிகேX இறங்கு9ா பார்த்துக் வெ�ாண்டிருந்கேHன். கீழ்ப்பாயும் குருவி. மின்னலின் ஒரு துளி கேநரம். மீள 
அந்Hக் �ருங்குருவி வெHன்டைன 9ரத்தின் ஓடைலயில் அந்H �ண்[த்திப் பூச்சி...? குருவியின் �ருடை9 
அலகு�ளின் இடை�யில் எது? அந்H கேநரம் �டைர �ருங்குருவி ஒரு �ண்[த்துப்பூச்சிடைA அது 
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பறக்கும்கேபாகேH அடித்துப் கேபா�க்கூடும் என்பது எனக்குத் வெHரிAாH சங்�திAாயிருக்� கே�ண்டும். 
அதிர்�ா படைHப்பா எது மிகுந்Hது என்னுள். 

உள்ளம் அதிர எடைHகேAா இXந்H கே��த்தில் ஓடை�யில் ஒற்டைறAடித் H�த்தில் இறங்கி வெHன்டைன 
9ரத்துக்�ாய் ஓடிகேனன். ஓடி நின்று அண்[ாந்து பார்த்கேHன். ஒரு புழு�ாய் �ண்[த்து பூச்சி வெநளிந்து 
வெ�ாண்டிருந்Hது. டை�டைA வீசிகேனன் - ச்சூ... சூ... குருவி என்டைனப் பார்க்�வில்டைலAா எடைHகேAா 
சிந்திப்பது கேபால அப்படிகேA இருந்Hது. அருகில் குனிந்து டை�யில் கிடை�த்H ஓட்�ாஞ் சல்லிடைA 
வீசிகேனன். பக்�த்து ஓடைலயில் பட்�து. 

வெ�ாஞ்சம் திரும்பி திடுக்கிட்டிருக்� கே�ண்டும் குருவி. அந்Hச் சிறு இடை�வெ�ளியில் வெநளிந்து வெ�ளி 
�ந்து விட்� �ண்[த்துப் பூச்சி, விபத்துக்குள்ளான சிறு வி9ானத்டைHப் கேபால �ாற்றில் சுXன்றபடி பாதி
உAரம் விழுந்Hது. �ாற்றின் ஸ்பரிசம் அடைH உயிர்ப்பித்திருக்கும் கேபாலும். விழுந்H பாதி உAரத்திகேலகேA 
சாய்�ா� வெ9ல்ல சிற�டிக்�வும் வெசய்A, கீகேX விழுந்Hால் Hாங்கும் ஆ�கேலாடு ஓடிகேனன். இHன் 
பரப்பில் லயித்H ஒரு வெநாடியின் முடிவுக்குள் கேபார் வி9ானப் பாய்ச்சலு�ன் அடைர �ட்�த்தில் 
திரும்பவும் அந்Hக் �ருங்குருவி சாடி மில அடைH இடுக்கிப் கேபானது. 

திடை�த்து நின்ற அடுத்H வினாடிக்குப்பின் மீண்டும் ஒரு �ல்டைல எடுத்து வீச ஓங்கிA வெநாடியில், ஒரு 
பட்டுப் கேபான்ற இறக்டை� �ாற்றில் சுXன்று சுXன்று... கீகேX விழும் முன் �ல்டைல கீகேX கேபாட்டு Hாவிப் 
பிடித்கேHன். 9யில் இறகின் �ண் கேபான்ற சிங்�ாரிப்கேபாடு கூடிA அந்H �ண்[த்திப்பூச்சியின் ஒரு சிறகு.
அகேH கேநாடியில் எடைHகேAா புரிந்து வெ�ாண்� அ�சரத்தில் அ�சர9ாய் அந்Hக் �ருங்குருவி 9ற்ற 
சிறகு�டைளயும் பிய்த்துப் கேபாட்�து. 

அX�ான நான்கு சிறகு�ளும் என் உள்ளங்டை��ளில். அX�ாய் இருந்Hன. அந்Hப் பூச்சி அது ஏன் 20 அடி 
உAரத்தில் சிற�டிக்� கே�ண்டும் அல்லது பறக்�ா9ல் பூக்�ளிகேலகேA இருந்திருக்�க்கூ�ாது... நிடைனவு�ள்
சிHற அந்H நான்கு இறகு�டைள சட்டை�ப் டைபயில் டை�த்து டை�Aால் மூடிக் வெ�ாண்டு நிமிர்ந்து 
பார்த்கேHன். அந்Hக் �ருங்குருவி தின்ற திருப்தியில் கூரான �ரு அலடை� 9ட்டை�யில் மீண்டும் திருப்பித் 
திருப்பித் தீட்டிக் வெ�ாண்டிருந்Hது, சட்டை�ப்டைபடைAத் திறந்து ஒரு முடைற பார்த்து பறக்�ாH இறகு�டைள 
பறக்�ாதிருக்� மூடிக்வெ�ாண்டு ந�ந்கேHன். சந்கேHாஷம் கேHான்றிAடைH நிடைனத்து வெ�ட்�9ா�வும் 
இருந்Hது. 

�ரு�ங்�ளின் கேHய்வில் இப்கேபாது நிடைனத்துப் பார்க்கிகேறன். அந்H அX�ான நான்கு சிறகு�ள் 
என்னி�ம் இல்டைல. ஆனால் அடை� சிற�டிக்கின்றன. �ண்[த்துப்பூச்சி சிற�டிக்கிறது. அது ஏன் 
உAரத்தில் பறக்� கே�ண்டும். அல்லது பறக்�ா9ல் பூக்�ளிகேலகேA இருந்திருக்�க்கூ�ாது... 

aானரHம், 1972 
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6. ஒரு வெநல்லின் 9ர[ம் 

அந்Hச் சிறுவெநற்பூ 

பால் �ட்டி �ாAா�ப் 

பார்த்Hகேபாது... 

பாள9ாய் வெ�டி நஞ்டைச 

9ண்ணில் 9ாண்டுதிர... 

புதிHா�த் கேHாண்�ப்பட்� வெபரிA கி[று புது சிவெ9ண்ட்டின் புதுநிறங்�ாட்டிக் வெ�ாண்டிருந்Hது. 
உள்கேள நிற9ற்றிருந்Hது புது ஊற்று. சுற்றிலும் பரந்திருந்H சில ஏக்�ர் நிலங்�ளுக்கு அது வெHம்பு 
�ாட்டு�Hாயிருந்Hது. பக்�த்தில் அடைரகுடைறAா�க் �ட்�ப்பட்� ஒரு நாலுக்கு நாலு வெஷட். அருகில் 
Hடைரயில் கி�ந்H இரு நீண்� சிவெ9ண்டுக் �ம்பங்�ள், மின் இடை[ப்புக்�ா�. அHன் கே9ல் கேசார்ந்து 
உட்�ார்ந்திருந்Hான் வெ9ாழுதி Aப்பன். இடுப்புத் துணிடைAத் Hடைலயில் முண்�ாசாய்ச் சுற்றியிருந்Hான். 
அ�ன் இடுங்கிA �ண்�ள் கே9லும் இடுங்கி சாவிAாகிக் வெ�ாண்டிருக்கும் ஐ.ஆர். 8 ன் கே9ல் 
நிடைலத்திருந்Hன. அ�னால் கேAாசிக்� முடிAவில்டைல. �ாய்  ன்னி �ண்�Hாய் முனகியிருந்Hது. 
பாXாப்கேபான 9டைX மூணு Hண்ணி வெ�ச்சா டை�க்குத் கேHறிடும். மூணு Hண்ணி வெ�ச்சா டை�க்குத் 
கேHறிடும். மூணு Hண்ணி வெ�ச்சா டை�க்குத் கேHறிடும். மூணு Hண்ணிக்கி எங்� கேபாவுறது. ஏரி �ாஞ்சி ஒரு 
9ாச9ாச்சு. பம்பு வெசட் கேபாட்�ா... ன்னான்னு பாத்Hா... 'மூட்� எடு இவ்கேளா கேபாடு அவ்கேளா 
கேபாடுன்னு... Hண்ணிAயில்லா9 எங்��ா வெ�ாட்றது .... எந்Hடைலயில.... �ரன்ட்டு ... நீம் அலA 
வெHம்பில்ல�ா சாமி... 

***

…..ன்னாங்� சாமி. ஒங்�ளத்Hாங் ��வுளா நிடைனச்சிக்கிகேறன். நம்ப வெ�[த்துக்கு 

சீக்கிர9ா �ரண்டு குடுத்தீங்�ன்னா

வெ�ார்க் ஆர்�ருக்கு ப[ம்லாங் �ட்டிட்டிAா 

அது அப்பகே� �ட்டிAாச்சுங்�கேள. சீட்டுக் கூ� வெ�ாண்[ாந்து �ாம்பிக்� வெசான்னீங்�. எழு�த்Hஞ்சி 
ரூபாவுக்கு �ட்டிAாந்து �ாம்பிக்�ச் வெசான்னீங்� �ட்டி வெ�ா[ாந்து �ாம்பிச்கேசனுங்�கேள 
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பம்பு வெசட்டுல்லாம் வெரடிAா 

அHாங்� கேலானுல பாங்கிகேலர்ந்து �ாங்கி நம்ப வூட்டில் �ச்சி கீகேறனுங்�கேள 

வூட்டுல �ச்சிருந்Hா எனக்வெ�ப்படிய்Aா 9[க்கும்? நான் பார்த்Hாயில்கேல சீக்கிர9ா �வெனக்ஷன் 
Hரமுடியும். சும்9ா வெசால்றிAான்னா. 

வெந 9ா வெசால்கேறங்�. இதுல யின்னா புளுவு, �ாங்கிAாச்சி கேHா பாருங்�. �வெ� சீட்டு. 

�ாங்கியிருந்Hா சரிHான். சரி வெ�[த்Hாண்� ஒரு வெ�ாட்�ாAா�து கேபாட்டு பம்ப்ப அங்� வெ�ாண்�ாந்து 
டை�. நான் �ந்து, இன்னிக்கு இன்னா புHனா, நாடைளக்கும் முடிAாது. வெ�ள்ளிக்கிXடை9 அந்H ஊருக்குப் 
கேபா�ணும். சனிக்கிXடை9 வெச�ன்ட் சாட்�ர்கே��ா கேபாச்சி. ஆபீசு லீவு அப்புறம் aாயிறு. சரிய்Aா. 
அடுத்H புHங்கிXடை9 �ட்�ாAம் �ந்து பார்க்�கேறன். 

ன்னாகே9ா ஓங்� HAவுHான் சாமி. பயிரு பூமி �ாஞ்சி கீறHால எடுப்பா கீது. ஒரு �ாரம் Hாக்கு புடிக்கும். 
அதுக்குள்ள வெசஞ்சிட்டீங்�ன்னா. 

எனக்கின்னாய்Aா. எங்� கே�லA நாங்� முடிச்சிடுகே�ாம். சா9ான்ங்�வெள கே9ல சீக்கிர9ா வெ�ாடுத்Hா ஏன் 
டிகேல ஆ�ப்கேபாகுது. நீயுங் கூ�க்கூ� ஒத்HாடைசAா ந�ந்துக்�ணும். அப்பப்ப இங்கே� ஊருக்கு �ரப்கேபா 
இங்கே�யும் �ா. பார்ப்கேபாம். 

வெ9ாழுதிAப்பன் கும்பிட்டு விட்டு கே9ா�ாடைAச் வெசாறிந்து வெ�ாண்டு ந�ர்ந்Hான். 

அசிஸ்வெ�ண்ட் எஞ்சினிAரி�மிருந்து �ந்திருந்H 'சீக்கிரம்' வெ9கே9ாவுக்கு ’பணிவு�ன்' எழுதினார் 
அந்Hக் �ட்டு9ான சூபர்டை��ர் '..... இந்H இரண்டு பார்ட்டி�ள் 9ட்டுகே9 இருப்பHால் அங்கு 
உ�னடிAா�க் �வெனக்ஷன் வெ�ாடுப்பது நம் கேபார்டுக்கு லாப�ர9ானHாயிருக்�ாHாடை�Aால் இன்னும் சில
பார்ட்டி�ள் கேசர்ந்Hதும் ஆ�ன வெசய்A இAலும் என்படைH Hங்�ள் பார்டை�க்கு பணிவு�ன் வெHரிவித்துக் 
வெ�ாள்கிகேறன் .....' அசிஸ்வெ�ன்ட் எஞ்சினிAர் டிவிஷனல் எஞ்சினிAருக்கு எழுதினார். டிவிஷனல் 
எஞ்சினிAர் சூபரின் வெ�ண்டிங் எஞ்சினிAருக்கு எழுதினார். லாப�ர9ானHாயிருக்�ாHாடை�Aால். 

அடுத்H புHன்கிXடை9 ஜீப்பில் �ந்து இறங்கினார் சூபர்டை��ர். 'அப்பா என்ன வெ�யில்' அ�ர் சரீரத்துக்கு
கே�ர்த்துக் வெ�ாட்டிAது. அ�ரு�ன் �ந்H கேபார்கே9ன், 'என்னாய்Aா நிக்�றிகேA. ஐAாவுக்கு ஏHாச்சும் 
குடிக்� கிடிக்� கே9ாரு எளனி எதுவும் இல்கேல' என வெ9ாழுதியி�ம் உரக்�ச் வெசால்�Hாய் இடைரந்Hான் 
Hள்ளி நின்று. 

�ாங்� வெ9ாHல்ல வெஷட்டுக்குள்ளார கேபாகே�ாம் - என்று பல்வெலல்லாம் வெHரிA வெ9ாழுதிAப்பன் 
கி[ற்றின் பக்�த்தில் அ�சர9ாய்க் �ட்டியிருந்H புது வெஷட்டுக்குள் அடைXத்Hான். 

அ�ர்�ள் ந�ர்ந்Hனர். புதிA பம்ப்வெசட் குங்கு9ப் வெபாட்டு சந்Hனம் பூ எல்லாம் டை�த்து கே�ாணி பரப்பி 
அHன் கே9ல் டை�க்�ப்பட்டிருந்Hது. 

என்ன கே9க்? 

இன்னாதுங்�... 

உனக்கின்னாய்Aா வெHரியும். கேபார்கே9னக் கே�ட்கே�ன். 

என்டைனங்�ளா. ஹி ஹி. ன்னாகே9ா புதுக் �ம்வெபனிAா... 

ஃடைபவ் எச்பி Hாகேனய்Aா. 

அHாங்� கேபாலக்கீது. 

ஏய்Aா இந்Hப் பக்�த்திகேல கே�றAாரும் வெ�[று எடுக்�லிAா. 

அகேHா .....ங்�. நம்9 9ச்சாம் பAHான் புதுசா எடுக்�றான். 9Hவுக்�ா கே9ாலிAாரு எடுக்�றாரு புச்சா கே�ற 
Aாருங்� எடுக்�ப் கேபாறான். அவுங்�ளுதும் முடிஞ்சாப் கேபாலத்Hாங். 

Aாரு Aாரு அப்டைள பண்ணியிருக்கீங்�. 

27



நா ஒருத்Hன் Hாங்�. 

அ�ங்� வெரண்டு கேபடைரயும் கே�ட்டுப் பாத்திAா. 

கே�ட்கே�ங்�. ஒங்வெ�[த்துக்கு வெ9ாHல்ல �ந்துட்�ா. 

அப்பிடிகேA  ூலு�ா நம்புத்துக்கும் �ரண்டு இசுத்துக்�லாம் �ான்றாங்�. 

சூபர்டை��ர் புன்முறு�லில் பல்டைலக் �ாட்டினார். 

'நல்ல கே�டிக்டை�Aா கீகேH' என கேபார்கே9ன் வெபரிHா�ச் சிரித்Hான். எதுக்கு இவுங்� சிரிக்�றாங்�' எனத் 
வெHரிAா9ல் வெ9ாழுதி அசட்டுச் சிரிப்டைப சிரித்Hான். 

`சரி கேபா�லா9ா? என்று அடைசAா9கேலக் கே�ட்�ார் சூபர்டை��ர், 

கேபா�லாகே9 என்றான் கேபார்கே9னும் அடைசAா9ல், �ண்�டைள விழித்து வெ9ாழுதிடைAப் பார்த்Hான். 
ன்னாய்Aா ஐAா கேபா�லாம் ன்றாரு. 

வெ�ாஞ்சம் திடை�த்து நின்ற வெ9ாழுதிAப்பன் பிறகு ப�ப�த்துச் வெசான்னான். ர� இருங்� சாமி. நம்ப 
டைபAன் கே9ாரு எடுத்Hார் கேபாயிருக்�ான். 

�ாடிகீடிAா இருக்�ப் கேபாவுதுய்Aா சனிAன். 

ஆங். இல்லீங்�. நம்பவூட்டு பசும் கே9ாரு. அய்Aாவுக்குப் கேபாயி �ண்�Hக் குடுப்கேபங்�ளா. எங்கே� ந்H 
அவுங்�ப்பனுக்குப் வெபாறந்H பAலக் �ாணும். கே� ஏஏ... வெ�ள்வெள சீக்கிர9ா வெ�ாண்�ா கே�ாய். 

கேHா ஓஓ.. �கேரம் கேபாவ். 

சட்னு �ா கே�ாய். கேHா �ந்துட்�ான்ங்�. 

நம்பூட்ல அலுகே9ானிA வெ�ளரசுHாம்பா கீHா . அHாகேல கேசாமு �லுரு �டை�கேலர்ந்து வெ�ளரசு �ம்ப்ளரு 
�ாங்கிAாந்கேHன். Hகேரன்னானு ... கேHா வெசத்H நாயிய்Aா.... வெபரிA ஆபிசருங்�ள்ளாம் �ந்து 
கீறாங்�ய்Aான்னு வெசால்லி. டைபAன் வெபருடை9Aாய்ச் வெசான்னான். கூ� இடைரப்பு கே�று. 

சூபர்டை��ர் கே9ார்வெ9ா�ாடை� மு�ஞ்சுளித்துப் பார்த்Hார். 'இளநீர் இல்கேல ...' 

இந்H சுத்து �ட்�ாரத்தில கீறதுல்லாம் பவென9ரங்� Hானுங்�கேள. கூ� நம்பளுக்கு ஏதுங்� 9ரம். 
இதுக்கின்னாங்� ஓட்�. நம்ப வூட்டு பசும் கே9ாரு. வெ9ா�ாடை�க் �லக்கி கிளாசில் நிடைறA ஊற்றி 
சூபர்டை��ரி�ம் Hரப்கேபானான். கேபார்கே9ன் அடைH �ாங்கி Hான் அ�ரி�ம் Hந்Hான். ஒரு வினாடி 
கே9ாடைர உற்றுப் பார்த்Hார் அ�ர். வெ�ண்வெ[ய் மிHந்Hது அதில் . �ாயில் டை�த்துக் குடித்Hார். மூன்று 
கிளாஸ். ஜீப் டிடைர�ர் இரண்டு மீதி. ஆறு கிளாஸ் குடித்து வெ9ா�ாடை� கேபார்கே9ன் �ாலி பண்ணினான். 
ஜீப் புறப்பட்�து. 

ன்னாங்�... சீக்கிர9ா �ரண்டு குடுத்துடுவீங்�ளா . பயிர பாத்தீங்�ள்கேல. 9ண்ணு �ாஞ்சிடுச்சி. ஒரு �ாரம் 
Hாக்கு புடிக்கும். 

அHான்Aா. அய்Aா ஆபீசிகேலகேA வெசான்னாகேர. வெசாம்9ா இன்னா வெசால்லிக்கினு. �ர்க் ஆர்�ர் கேபாட்டு 
சாங்�ஷன் ஆயி எஸ்டிகே9ட்டு ஸ்வெ�ட்சில்லாம் கேபாட்டு சா9ானுங்�வெள ரிக்யு கேசஷன் கேபாட்டு �ாங்கி 
ஏத்திAாந்து கேபாட்�ா... 

அது இன்னாகே9ா சீக்கிர9ா �ரண்டு குடுக்�ணுங்�. கேபான கேபா�கே9 �ாஞ்சிப் கேபாச்சிங்�. அHாலHான் 
இந்H 9வெXA ஏரிA நம்பி புரிகேAா னம் இல்கேலன்னு ��கேனாவு�கேனா பட்டு �ஸ்�த்துக்கு �ஸ்�ம் 
இவெHப் கேபா�றுதுங்�....

எல்லாருக்கும் �ஷ்�ந்Hாய்Aா . �ஷ்�ப் ப�ா9 துன்ன முடியு9ா? சா9ானுங்�ளுக்கு வெசலவுக்கு ரூபா 
HAார் பண்ணி வெ�ச்சிக்�. ஐAாடை� அப்பப்ப �ந்து ஆபீசாண்� பாரு. கேபார்கே9ன் வெசால்லிAHற்கு 
சூபர்டை��ர் HடைலAாட்டினார். வெ9ாழுதிAப்பனும் HடைலAாட்டிக் வெ�ாண்�ான். புழுதி கிளப்பி ஜீப் 
வெசன்றது. 

என்னப்பா வெசால்றாங்� ஆபீசரு. 
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கேHா �ரண்டு Hராங்�ளாம். ஒங்�ாத்Hா கிட்� வெசால்லி புது வெ�[த்துக் �ல்லுக்கு வெபாட்டு �ச்சி 
இருட்�றப்கேபா வெபாங்� வெ�க்�ச் வெசால்லணும். 

டைபAன் டைஹAாவெ�ன்று �ாலி வெ9ா�ாடை�யும் கிளாடைசயும் எடுத்துக் வெ�ாண்டு ஓடினான். ராவிக்கி 
வெபாங்�, எந்H கே�ாழிA குளுப்பாட்டி 9ஞ்சா குங்கு9ம் வெ�க்�லாம். அந்H வெநாண்டி வெசவுலHான். 
அ�னுக்கு கே�ாழிக்�றி சாப்பிட்டு நாளாகியிருந்HHால் நீர் சுரந்Hது. 

ஒரு�ாரம் கேபாய் இரண்�ா�து �ாரம் �ந்Hது. வெ9ாழுதிAப்பன் து�ண்டு ஆபீஸில் Hடைலயில் 
டை�டை�த்து ஓர9ாய்க் குந்தியிருந்Hான். முHலில் கேபார்கே9ன் �ந்Hான். இ�டைனப் பார்த்Hதும், ன்னய்Aா 
கே9ாரு குடுத்கேH. ஒகேர கேப ாராப் கேபாச்சி.  லுப்பு புடிச்சுக்கினு �ர�ரான்னு கேபச முடிAல்கேல. எனக்கு 
கே9ார் என்னாகேல கேசாத்துக்குக்கூ� ஊத்திக்�9ாட்கே�ன். அன்னிக்கு என்னகே9ா நீ ஆடைசAா 
குடுத்திகேAன்னு நல்லாகீதுன்னு குடிச் சிட்கே�ன் வெரண்டு கிளாசு . வெ9ா�ா� �ழு�ா9 வெ�ாண்�ாந்திAா’ 
என்று மூக்டை� உறிஞ்சினான். 'சரி சரி. அப்பால கேபாயி ஒக்�ாரு வெ9ாHல்ல. �ப்பலு �வுந்து கேபான 9ாறி 
Hடைலயில டை� �ச்சிக்கினு ஒக்�ாந்துட்கே�. ஓங்கூ�ான்னா ஐAா �ந்Hா உன்ன கே�ாவிச்சிக்� 9ாட்�ாரு. 
நம்பள Hாங் கே�ப்பாரு. சரிAான முசுடு. இ�ன்ல்லாம் ஆபீசரா �ந்து நம்ப �ழுத்து அறுக்�றானுங்�... 

என்னங்�! என்ற�ாறு சூபர்டை��ர் வெ�ரி�ாட் கேபண்ட் ஆ� �ந்Hார் சிரித்து. 

கேபார்கே9ன் ச9ாளித்து, கேHா...ந்H ஆளு....ங்�. �ாலங்�ார்த்Hாகேல Hடைலயிகேல டை�A �ச்சிக்கினு 
ஒக்�ாந்துகுனான் �ழியிகேல' என்று அ�டைனப் பார்த்துக்வெ�ாண்கே�, சூபர்டை��ரின் பின் ந�ந்Hான். 
படுபாவி சரிAான கேநரத்துக்கு �ந்து வெHாடைலச்சான். கே�ட்டுட்டு இருப்பாகேனா. முன்னாடிகேA 
�ருபுருன்னு கீறான். 

சூபர்டை��ர் நாற்�ாலிடைA இழுத்துப் கேபாட்டு உட்�ார்ந்து முன்னால் இருந்H கேபப்பர்�டைளப் 
புரட்டினார். 'இன்டைனக்கு எங்� கே�டைல?’ 

கேபார்கே9ன் கேAாசடைனயிலிருந்H�ன் திடுக்கிட்டு, நிமிர்ந்து, என்வெனக் கே�ட்டீங்�ளா. �ளக்�ா நத்Hம் 
பக்�த்தில கேபால்ங்� ந�ணும். பக்�த்திகேலகேA  ம்பரு கேபாட்டு �வெனக்ஷன் குடுக்� நீங்� �ரணும். 
இல்கேல, இன்னிக்கு ஸ்கே�ாருக்கு கேபா�ாங்�ளா. அலாட்வெ9ண்டுங்�ள் எடுக்� கே�[ாம். அதுக்கு ஒரு 
கே�ங்கு. இங்� ஒரு கே�ங்கு பூரா கே�ங்கும் சரிAாப் பூடும். லாரி �ாருங்�ளா. 

இன்டைனக்கு ஏது லாரி. ந9க்கு வெ�ள்ளிக்கிXடை9Hாகேன. சனிக்கிXடை9 வெபாது. வெ9ட்டீரிAல்ஸ் 
இன்டைனக்கு எடுக்� முடிAாது. வெ9ாத்H ஆளுங்�டைளயும் நத்Hத்துக்கே� அனுப்பி கே�டைலA சீக்கிரம் 
முடியுங்�, எனக்கு இங்கே� கே�டைல இருக்கு. ஜீப் �ந்Hா வெரண்டு மூணு 9ணிக்�ா அங்கே� �கேரன். எல்சி 
�ாங்கி கே�டைல வெசய்யுங்�. ஆஃப்கேல Hாகேன இருக்குதுன்னு வெசய்Aாதீங்�. டிஇ கே�ற �ந்து பார்க்�ச் 
வெசால்லியிருக்�ாரு. நீங்� கே�டைலA ஒழுங்�ா முடிச்சா அங்கே� கேபாய் ச9ாHானம் வெசால்ல 
கே�ண்டியிருக்�ாது. சரி. கேபாங்�. அந்H ஆடைளக் கூப்பிடுங்�. 9ணிAாகுது. 

�ாடைலயிகேல �ரச்கேசகே� மூஞ்சப்பாரு �ல்லு 9ாதிரி. எங்� வெ�ாஞ்சம் சாந்H9ா �ாம்பிச்சா இ�னுங்� 
Hடைலக்கிகே9கேல ஏறிக்கு�ாங்�கேளான்னு பAப்ப�றான். நல்லா �ாய்ச்சாண்�ா சள்ளுபுள்ளுன்னு என 
நிடைனத்துக் வெ�ாண்கே� கேபார்கே9ன் ந�ர்ந்Hான். 9ணி பார்த்Hான். எட்�டைரக்கும் கே9ல், கிளம்ப 
ஒம்பHாயிடும். ந�ர்ந்து வெ�ளிகேA �ந்து 'கே�, நா�ப்பா அந்H ஆவெளக் கூப்புடு ஐAா கூப்பு�றார்னு' என்று
உரக்�ச் வெசான்னான். அந்H ஆள் கேபாய் வெசால்லி, வெ9ாழுதிAப்பன் எழுந்து �ந்Hான். 

மூன்று முடைற கும்பிட்டும், சூபர்டை��ர் பார்க்�ா9ல் ஃடைபடைலப் பார்த்திருந்Hார் 

சாமி �[க்�ம். �[க்�ங்�. 

அ�ர் நிமிரா9கேலகேA HடைலடைA ஆட்டி ஏற்றார். ‘இன்னாய்Aா விஷAம்.' 

அHாங்� நீங்� வெசான்னாப்ல நாம்ப வெசய்A கே�ண்டிA துல்லாம் வெசஞ்சாச்சி. நீங்�Hாம் பாத்தீங்�கேள . 
சுரண்டுங்�... பயிறு தீஞ்சிகிகேன �ருதுங்�. 

சூபர்டை��ர் Hடைல நிமிர்ந்து, அ�ன் மு�த்டைHக் கூர்ந்து பார்ப்பHாய் பா�டைனக் �ாட்டினார். அது 
வெ�றுடை9Aாயிருந்Hது. 'என்ன பண்றது. ம்ம்...' முணுமுணுத்H�ர், "வெ9ாHல்கேல வெAல்லாம் 
சும்9ாயிருந்துட்டு இப்ப �ந்து பயிரு தீஞ்சிப் கேபாச்சி. உங்�ளாகேல Hான் டிகேலன்னு சுளு�ா 
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வெசால்லி�றீங்� என்று உரக்�ச் வெசால்லி, 'இப்பத்Hான் நாலு பார்ட்டிங்�ளுக்கு கேசத்து சாங்ஷன் 
வெ�டை�ச்சிருக்குது என்று முணுமுணுத்து, HடைலடைA ஆட்டி ஒரு புரு�த்டைH ஏற்றி உரக்� 'சரிய்Aா. 
ந�றதுக்கு �ம்பல்லாம் Hந்துட்�ாங்�, அடைH நட்டுட்டு . ஆ9ா நீ வெ�ாAரிங்ல்லாம் பண்ணிட்டிAா... 
(அ�ன் HடைலAாட்டினான்) அப்ப சரி. கேபாலங்�டைள நட்டுட்டு �வெனக்ஷன் வெ�ாண்�ார கே�ண்டிAதுHான்.
முHல்கேல கேபாAங்�டைள வெ�ாண்டு கேபா�ணுகே9 . லாரி வெ�ள்ளிக்கிXடை9Hான் ந9க்கு �ரும். 
அப்பக்கூ� கே�ற எங்�Aா�து முக்கிA9ான கே�டைலயிருந்Hா அங்கே� கேபாயிடும். இப்பல்லாம் 
பார்டிங்�Hாம்பா �ம்பங்�டைள அ�ங்�கேள �ண்டி �ட்டிAார்ந்து வெ�ாண்டு கேபாறாங்�. சீக்கிர9ா கே�டைல 
முடிAணும்னா நீயும் அப்படித்Hான் வெசஞ்சா�ணும். இல்கேலன்னா லாரி அடுத்H �ாரம்Hான் 
வெ�டை�க்கும். அப்பக்கூ� நிச்சAமில்டைல. என்ன வெசால்கேற....! என 9றுபுரு�த்டைHயும் உAர்த்தினார். 

வெ9ாழுதிAப்பன் அசட்டுத்Hனம் நிரம்பிA�னாய் �ாட்சி Aளித்து HடைலடைAச் வெசாறிந்Hான். வெநளிந்Hான். 
எHற்கே�ா பல்டைலக் �ாட்டினான். 

சூபர்டை��ர் இவெHல்லாம் பXக்�9ாகியிருக்�கே� �ல் கேபால மு�த்டைH டை�த்துப் பார்த்Hார். '�ம்பம் 
கே�ணும்னா நீகேA எடுத்துக்கினு கேபா. இல்கேலனா அப்புறம் எப்ப அ�ங்� Hராங்�கேளா அப்பHான் 
உனக்கு கிடை�க்கும் எனக்கு நிடைறA கே�டைல இருக்குது. சும்9ா 9ச9சனு நின்னு பிரகேAா னம் இல்டைல.
கேநர9ா�து...' 

வெ9ாழுதிக்கு வெ�ாஞ்சம் உடைறத்Hது. நீங்� கே�டைல வெசய்யிங்� சாமி. நா ஏந் Hடுக்�கேறன். அப்ப நீங்� 
வெசால்றாப்பல �ண்டி ஒட்டிAாந்து எடுத்துக்கினு கேபாகேறன். எங்வெ� கீதுன்னுங்கீன்னா நாடைளக்கி 
�ாலியிகேலகேA �கேறன். எத்தினி �ம்பங்�. 

மூணுய்Aா. வெபரிA கே�ாவிலுக்குப் பக்�த்திகேல கேபட்டை�யில்கேல, அங்கே�Hான் ஸ்கே�ார்கேல இருக்கு. நா 
சீட்டு எழுதித் Hகேரன். அH அங்� இருக்கிற�ங்� கிட்கே� �ாண்பிச்சிட்டு எடுத்துக்�லாம். அ�ர்�கேள எது 
எதுனு �ாட்டு�ாங்�. 

�கேரங்�. நாடைளக்கி �ாலகே9கேA �ந்து�ட்டுங்�ளா. 

�ாடைலயிகேல எட்டு 9ணிக்கே� �ந்துடு சீட்டு Hகேரன். கூ� ஆளுங்�டைளயும் இட்டுக்கினு �ா. இங்கே� 
ஆளுங்� இருக்� 9ாட்�ாங்�. 

அப்படிகேAங்�. அப்ப �ரட்டுங்�ளா. சூபர்டை��ர் ஃடைபலில் குனிந்து வெ�ாண்டு, HடைலAாட்டினார். 

�கேரனுங்�. கும்பிட்டு நின்றான். அ�ர் HடைலAாட்�வும் இல்டைல. இப்படி அப்படிப் பார்த்து நின்று, 
கே9கேல கேபார்த்தி யிருந்H பழுப்படை�ந்H கே�ட்டிடைA விரித்து, மீண்டும் கேபார்த்திக் வெ�ாண்டு ந�ர்ந்Hான். 
வெ�ளிகேA கேபார்வெ9ன் நின்று வெ�ாண்டிருந்Hான். 

'இன்னாய்Aா. ஆபிசரு என்டைன வெசால்றாரு' என எ�த்Hாள9ாய்ப் புடை�படிந்H பற்�டைளக் �ாட்டினான் 

வெசால்றாரு. அவுரு கேபால இன்னா மிஸ்டீக்கு வெசால்லுங்�. நாம்ப குடுத்து வெ�ச்சது எம்9ாகே�ா 
அம்9ாந்Hாகேன ந�க்கும். நீங்�Hாஞ் வெசால்லுங்�கேளன். சீக்ர9ா �ரண்டு வெ�டை�க்கிறதுக்கு 
பண்றதின்னான்னு. 

மி�வும் புத்திசாலித்Hன9ாய்க் கே�ட்பHாய் எண்[ம் வெ9ாழுதிக்கு. அ�னுக்கு Aாகேரா 
வெசால்லியிருந்Hார்�ள். இப்படிக்கே�ட்�ணும் என்று. ஆனால் கேபார்கே9ன் எத்Hடைன கேபர்�டைளகேAாப் 
பார்த்H�ன் இரு�து �ரு� சர்வீசில். பார்க்கும் ஒவ்வெ�ாரு�னுக்கும் புதிA�னா�கே�த் கேHான்றினான். 
கேபார்கே9ன் சுற்றும் முற்றும் பார்த்Hான். 'சரி �ா. �ாபி சாப்பிட்டு கேபசலாம்' என்று முன் ந�ந்Hான். சற்று 
Hள்ளி எதிகேர ஒரு அவ்�ப்கேபாது உயிர்க்கும் ஓட்�ல். 

ஏம்பா சர்�ர். முறு�லா வெரண்டு வெசாட்டு கேHாடைச சாம்பார். அதுக்குள்ள வெரண்டு வெசட் கேபாண்�ா 
சாம்பார் வெ�ாண்�ா. 

வெ9ாழுதிAப்பன் விழித்Hான். 

துட்டு இல்லிAான்னா. நாந் Hகேரய்Aா. 

அய்Aய்கேAா அவெHல்லாங் கீதுங்�. நீங்� சாப்டுங்�. 
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கேபார்வெ9ன் கேபாண்�ாடை� சாம்பாரில் �டைரத்து ருசித்Hான். 'ன்னுங் வெ�ாஞ்சம் சாம்பார் வெ�ாண்�ாய்Aா. 
சாப்பிடுய்Aா சாப்பி�றதுக்குத் Hாகேன சம்பாதிக்கிகேறாம். கே�டைல வெசய்Aகேறாம். என்ன நாஞ் வெசால்றது.' 

ஆ9ாங்�, ஆ9ாங்�. கேHாடைச சாம்பார் . ஸ்ட்ராங் சக்�டைர  ாஸ்தி �ாபி. �Xக்�9ான சர்�ர் பில்டைல 
வெ9ாழுதிAப்பனி�ம் Hந்Hான். கேபார்வெ9ன் எழுந்து வெசன்று வெ�ளியில் இருந்H பங்க்கில் சி�வெரட் 
இரண்டு �ாங்கி ஒன்டைறப் பற்ற டை�த்Hான். பீடிHான் எப்பவும் பிடிப்பது என்றாலும் ஒரு 'கேசஞ்ஜ்' இது. 
சி�வெரட். அHற்கும் வெ9ாழுதிAப்பன் சில்லடைற Hந்Hான். �ாய் மூக்வெ�ல்லாம் புடை� �ழிA, 'நாஞ் 
வெசால்றடைHக் கே�ளுய்Aா. எதுவும் வெசய்றாப்கேபால வெசஞ்சாHான் கே�டைல ந�க்கும். சுக்�ாஞ் வெசட்டிAா 
துட்� கே�ா9[த்திகேல முடிச்சி கேபாட்டு அமுக்கிக்கினு ஒக்�ாந்திருந்Hா ஒன்னுகே9 ந�க்�ாது. (குரடைல 
அ�க்கி) ஆ9ா அய்Aாவுக்வெ�ல்லாம் வெரடி பண்ணிட்டிAா. பAப்ப�ாகேHய்Aா நா Aாரி�மும் மூச்சு 
வு�9ாட்கே�ன், ஆபீசருக்கு 9ாடைல 9ரிAாதி பண்ணி அம்பது நூறுன்னு கூ� குடுத்திருக்�ாங்டை�Aா 
வெநடைறA கேபரு, அப்படிகேA நம்பளுக்கும் இருபது முப்பதுன்னு Hரு�ாங்�. இவெHல்லாம் சந்கேHாஷ9ா 
வெசய்A கே�ண்டிAதுய்Aா. அப்புறம் மூணு கேபா�ம் அறுத்Hா எங்�ளுக்�ா தூக்கிக் குடுக்�ப் கேபாகேற. 

இல்லீங்� அப்படி வெசால்லி� முடியுங்�ளா. 

பின்வென? என்று நிறுத்தி எங்கே�கேAா பார்த்Hான் கேபார்வெ9ன். 

வெ9ாழுதிAப்பனுக்கு எதுவும் நிAாAவெ9ன்கேறப்பட்�து. முன்னால் பம்பு வெசட் கேபாட்��ர்�ளும் 
வெசால்லக் கே�ள்விHான். எனகே� உண்டை9Hான் என்று HடைலAாட்டினான். 

இப்ப டை�யில் ஒண்ணுமில்லீங்�. வெ�ாண்[ாந்Hது வெசரிAாப் கேபாச்சிங்� ஓட்�லுக்கு. 

வெசரி வெசரி. ஒன் இஷ்�ம். இப்ப ஒண்ணும் அ�சரமில்கேல. ஆனா 9றந்து�ாகேH. 

அப்பிடிக்கூ� 9றந்துடுகே�னுங்�ளா. நம்பள அப்பிடி வெநடைனச்சு�ாதீங்�. ஏங்� சுரண்டு எப்பங்� �ரும் 
பயிரு தீயுதுங்�. 

அHான் ஆபிசரு வெசால்லியிருப்பாகேரய்Aா. 

ஆ9ாங்�. 

அதும்படிக்கி வெசய்யி. எங்கூட்லAா கீது �ரண்டு? நீ கே�ட்�ாக்�ா ஒ�கேன இந்Hாங்றதுக்கு ம்ம். 

வெநசந்Hானுங்�. அப்ப கேபாயிட்டு �ரட்டுங்�ளா. 

வெசய்யி.  

கேபார்கே9ன் டைசக்கிளில் ஏறி ��க்�ாய்ப் கேபானான். ஏHா�து வெHரிந்H �ண்டி �ருகிறHா என்று 
வெ9ாழுதிAப்பன் பார்த்திருந்Hான். அ�ன் கிரா9த்துக்�ாய்ப் கேபாகும் பஸ் அ�டைனக் ��ந்Hது. ஆனால் 
அதில் ஏற �ாசு கே�ண்டும். 

ஆளுக்கு வெரண்டு ரூபாய் சாப்பாடு என்று கூலி கேபசி ஆறு ஆட்�ளும் �ண்டியு9ா� 9றுநாள் �ாடைலயில் 
வெ9ாழுதிAப்பன் �ந்Hான். கும்பிட்�ான். 'கேபாய் எடுத்துக்�' சூபர்டை��ர் சீட்டு Hந்Hார். 

அங்� வெசால்லீட்டீங்�ளா சாமி. 

அ�ர் கேபசவில்டைல. 9�  ன்9ங்�ள். �ாடைலயில் எரிச்சடைலக் கிளப்புகிறான். 

கேபார்கே9ன் உரக்�ச் வெசான்னான். இன்னாய்Aா. ஓங்� வூட்டு ஆளுங்� இங்� கீற�ங்�ன்னு நிடைனச்சிAா. 
கேபாயி கேபட்டை�யில எடுத்துக்� ஒரு HபாHாஞ் வெசால்லு�ாங்�. நல்ல �றீங்�ய்Aா எங்�ளுக்குன்னு. 

அங்கிருந்து மூன்று டை9ல் கேபட்டை� கேபட்டை�யிலிருந்து ஊர்க்கி[று ஒன்பது டை9ல். 

இரண்டு நடை� கேபாய் �ந்து எடுத்துப் கேபா� அந்H ஒரு நாள் சரிAாயிருந்Hது. 

9று நாள் �ாடைலயில் �ந்து ஆபிசடைரப் பார்த்துச் வெசான்னான். 

சரி வெ�ாண்டு கேபாயிட்கே�யில்டைல. �ம்பம் ந�றதுக்கு ஆளுங்� �ரு�ாங்� அப்புறம் ஒAர இழுத்து 
�வெனக்ஷன் Hருகே�ாம் கேபா. அங்கே�கேA இரு. 
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கேபார்கே9ன் வெ�ளியில் �ந்து வெசான்னான். �ம்பம் ந� �ர்ற ஆளுங்�ளுக்கு சாப்பாடு கேபாடுகே�யில்டைல.
நம்பளாட்�ம் 9னுசங்� HாகேனAா அவுங்�ளும். இன்னா. 

வெ9ாழுதிAப்பன் HடைலடைA ஆட்டினான் எல்லாகே9 �ாஸ்H�9ா�கே�த் கேHான்றி அ�டைனப் கேபச 
முடிAா9ல் வெசய்Hன. 'ஆராருக்கு எம்9ாந் வெHால்டைலங்�கேளா. 

பயிரு அடி தீஞ்சி �ருதுங்�. வெரண்டு மூணு நாள்கேல குடுத்தீங்�ன்னா படிக்கிபாதிAா�து கேHறும். 

எல்லார்க்கும் இங்� �ரச்கேசHான்Aா. அவுசரம். பயிருதீயுது. எல்லாம் கேபாவுதுனு. உன்னாட்�ம் 
எவ்�ளகே�ா கேபருக்கு �ரண்டு Hகேராம். கேபார்கே9ன் திரும்பி ந�ந்Hான். இதுகே� ஒரு எம்.எல்.ஏ. 
வெர�9ண்கே�ஷகேனா� �ந்திருந்Hா நீ இன்கேனரம் உருப்பட்டிருப்கேப. ஆனா நீ வெபாடைXக்�த் 
வெHரிAாH�ன் கேபா.' என ஒரு நிமி�ம் நிடைனத்துக் வெ�ாண்�ான். ஆனால், எல்லாகே9 அந்H ஒரு 
நிமி�த்கேHாடு சரி என்பது அ�ன் வெ�ாள்டை�. 

வெ9ாழுதிAப்பன் திரும்பினான். �ம்பங்�டைளப் கேபாட்டு ஒரு �ாரம் ஆனது. கே�ர் �ாய்ந்H சுருக்கில் பயிர் 
துளித்துளிக் �திர் �ாங்கி பூத்Hது . நஞ்டைச விரிசல் �ண்டிருந்Hது. அ�ன் தினமும் �ாடைலயிகேலகேA �ந்து 
ஆட்�டைள எதிர்பார்த்Hான். �ரக்�ாகே[ாம் கேபாய் ஆபீசடைரப் பார்த்து வெசால்லவும் பA9ா� இருந்Hது. 
ஆனால், அந்H மூன்று ஏக்�ர் பரப்பின் ஐ.ஆர். 8 பயிர் Aாருக்�ா�வும் �ாத்திருக்�ா9ல், எந்Hப் பசுடை9ப் 
புரட்சியும் �ாட்�ா9ல் �ருகிAது. 

***

புது நிறங்�ாட்டியிருந்H கி[ற்றின் கே9ட்டில் நாலுக்கு நாலு வெஷட்டின் பக்�த்தில் கி�ந்H இரு நீண்� 
சிவெ9ண்டுக் �ம்பங்�ள் மின் இடை[ப்புக்�ா�. அHன் கே9ல் உட்�ார்ந்திருந்Hான் வெ9ாழுதிAப்பன், 
[ங்கிAபடி அ�ன் இடுங்கிA �ண்�ள் கே9லும் வெநாடித்து உள்ளாXத்தில் சாவிAாகி �றண்டிருந்Hன. 

ஒவ்வெ�ாரு �ாரங்�ளின் �ழிவிலும் ஒவ்வெ�ான்றும் ந�க்கும். ஆட்�ள் �ரலாம். ஒருநாள் முழு�தும் 
�ம்பம் ந�லாம். ஒAர் இழுத்து,  ம்பர் கேபாட்� பிறகு ஒரு முகூர்த்H ஆபிசர் �ந்H கே�டைளயில் 
�வெனக்ஷன் Hரலாம். அ�ர் மு�த்தில் �ாத்து நின்றHால் கே�ாபம் வெHரியும். அடைHவி� கேபார்கே9ன் 
மு�த்தில். வெ9ாழுதிAப்பனுக்குப் பதிலா� அ�ன் டைபAன் நின்றிருப்பான். 'இங்� குடிக்கிறதுக்கு இந்Hக் 
வெ�[த்துத் Hண்ணிHாங்�' என்று. கே9ார் வெ�ாடுத்H குதூ�லம் இல்லா9ல். 

அந்Hச் சிறு வெநற்பூ �ாAா�ப் பார்த்Hகேபாது, 

பாள9ாய் வெ�டி நஞ்டைச 9ண்ணில் 9ாண்�து. 

வெHரிAா9ல் H�டை[ H�றிAHால் ��ன் வெ�ாடுத்H பாங்க்�ாரர்�ள் அட்�ாச் வெசய்A �ரு�ார்�கேளா? 

தீபம், 1972 
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7. நிர்ப்பந்Hங்�ள்
  

நகே�சன் வெராம்ப நல்ல�னா�த்Hான் இருக்�ட்டும் வெபால்லாH�னா�த்Hான் இருக்�ட்டும். அ�ன் ஏன் 
Hன்டைன விட்டுவிட்டு �9லாவுக்�ா� கேபசகே�ண்டும் - வெHரிAவில்டைல அல்லது அதி�ப் படிAா� 
9னத்துள் சிரிக்� டை�ப்பHாயிருந்Hது.  

"இகேHா பார் இளங்கே�ா . Aாரு எது கே�ணும்னாலும் என்வெனப் பத்தி வெசால்லட்டும். ஐ கே�ான்ட் கே�ர். 
பட் ஒரு வெபாண்ணு அதுவும் �ல்Aா[9ான ஒரு வெபாண்[ சம்பந்Hப்படுத்தி கேபசறது நல்லால்கேல 
"என்றான் ஒரு �ாடைல ஏழு 9ணியில். 

திண்டை[யில் 'இந்து’டை� பிரித்து படிக்�ப் கேபான�டைனக் கூப்பிட்டு, அ�ன் 'தின9ணி'டைA விரித்துப் 
கேபாட்டு, "எடைHப் பத்தி கே�க்�கேற நீ" 

"அHாம்பா. எங்� பக்�த்து வீட்டு �9லா� நாம் பாக்�றHா கேபசறாங்�ளாகே9...'' 

"அப்படிAா'' 

"கேபான �ாரம் �ந்Hசாமி வீட்டுக்�ா கேபாயிருந்Hப்கேபா அ�ன்ங்� கேபசிட்டிருந்Hாங்�. என்னா�ா 
கேபசறீங்�ன்கேனன். ஒண்ணுமில்கேலன்னான். அ� சீ எது�ார்ந்Hாலும் வெசால்லு�ான்கேனன். 
இப்படின்னான். எனக்கு பக்குனு கேபாச்சி. Aாரு வெசான்னது�ான்னா, வெராம்ப கேநரம் இழுத்து இழுத்து 
ரங்�நாHன் கேபடைர வெசான்னான் ரங்�நாHந்Hான் வெசான்னானாம். நீ வெசான்கேனன்னு..." நிறுத்தினான் 
அ�ன். 

இ�னுக்குச் சிரிப்பாய் �ந்Hது. "நீ வெசால்ற விஷAகே9 புதுசாயிருக்குகேH நா9 வெரண்டு கேபரும் 
பாக்�றகேHா� சரி. பXக்�கே9 கிடை�Aாது. உன் கேபாக்கு கேபச்சு ந�த்டைH எப்படின்னு நாங் 
��டைலப்ப�ற�கேனயில்டைல...'' 

அ�ன் வெHா�ர்ந்Hான். "என்னப் பத்தி ��டைலகேA இல்கேலன்கேறகேன. நா எல்லாத்டைHயும் கேபசற�ன். 
�ண்�� பின்னாடில்லாம் சுத்Hன�ன். ஆனா கேபசற அளவு கேபாயிருந்Hா இன்னிக்கு என் வெ�ா�ம்பில 
துளி ரத்Hம் இருக்�ாது.'' 

இ�ன் சிரித்து, “இதுவும் எனக்கு புது விஷAம்Hான்'' என்றான். 
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"ஆனா பாரு. நாங் �9லா விஷAத்தில் அப்படி ந�க்�கே� யில்டைல. அ� வெராம்ப நல்ல வெபாண்ணு. அ� 
ஆத்Hா அக்�ா இப்படி குடும்பகே9 வெ�ட்டுப் கேபான ஓடிப்கேபாற நாயிங்�Hான். இ� கேசத்துல வெ9ாளச்ச 
வெசந்Hா9டைர 9ாதிரி. அ� குடும்ப விஷAம் பூரா எனக்குத் வெHரியும்." அ�ன் உ�டை9டைA நிடைனத்து 
இ�ன் சிரித்துச் வெசான்னான்: "இதுவும் எனக்கு புது விஷAம்Hான்.'' 

'பா�ம் நடுவுல 9ாட்டிக்கினு �9லா அ�ஸ்டைHப் ப�றா. பக்�த்து வீடு கே�று. என்ன வெசால்கேற?' 

"சரி" 

"அப்படி இருக்�ச்கேச அந்H நல்ல வெபாண்டை[ அ� கேபடைர வெ�� டை�க்கிறதில... அதில பாரு என்வென 
விட்டுடு. அ�ளப் பத்தி Hான்..." இழுத்Hான் அ�ன். 

"நகே�சா நீ என்ன வெசால்ல �கேரன்னு புரியுது. உன்னாட்�ம் - இல்டைல - உன்  9ா�ாட்�ம் கேபசிப் 
பXக்�மில்டைல. ரங்�நாHன் உங்�கேளா�ல்லாம் பXகினாலும் எங்கூ� குகேளாசா மூவ் பண்றான். அ�ன் 
என்கேனா�ப் படிச்ச�ன். �ர்றப்கேபாவெHல்லாம் எது எதுகே�ா வெசால்�ான். நாங்கே�ட்டுக்�றதில்கேல. 
பதில் வெசால்றப்பXக்�முமில்கேல. எனக்கு அதுக்கு கேநரமும் விஷAமும் கிடை�Aாது.'' 

" நீ வெசால்லியிருக்� 9ாட்கே�ன்னு எனக்கு வெHரியும் இளங்கே�ா. ஆனா பாரு...'' 

"அHான் வெசால்கேறகேன. எந்H விஷAமும் உங்�கேளா�டைHப் பத்திவெAல்லாம் எனக்கு புதுசாHான் 
இருக்கும். உன்டைனப் பத்தி நாங் ��டைலப்பட்�ால்கேல நீ Aாடைரப் பாக்�கேற இல்கேலன்னு 
��னிக்�ப்கேபாகேறன். ரங்�நாHன் வெசால்லியிருக்�ான். எடைHயும் வெசான்னா புரூப்கேபா� உங்�  9ாவில 
வெசான்னாHான் நம்புவீங்�ன்னு. அHனாகேல எம்கேபடைர இழுத்திருப்பான்.” 

அ�ன் வெ�ாஞ்சம் சும்9ா இருந்Hான். பிறகு வெசான்னான். 'இருக்கும். �ரட்டும் �ரட்டும். இதிகேல பாரு. 
அ�ன�ன் அ�ன் வீட்டுல ந�க்குற சங்�திAவெAல்லாம் 9றந்து�றாங்�. அ�ன் Hங்�ச்சியிருக்�ாகேள 
அ� ஏன் Aாருக்கும் வெHரிAா9 பக்�த்து வெHரு சுந்Hரம் பAலுக்கு ரூபா பத்து இருபதுன்னு Hரணும்? 
அதுவும் வீட்டுல Aாரும் இல்லாHப்கேபா ..." 

"நீ வெசால்றது புதுசாத்Hான் இருக்குது இதுவும் எனக்குத் வெHரிAாது.'' 

"அப்புறம் அந்H �ந்Hசாமியிருக்�ாகேன, அ�கேனா� அக்�ா வெராம்ப நாளா �ாடிக்டை�Aா ரிக்ஷா 
மிதிக்கிற�கேனா� ஓடிப் கேபாயிட்�ாகேள எல்கேலாருக்கும் அது வெHரிAாது?'' 

இ�னுக்கும் அது வெHரியும். வெHருவுக்கே� வெHரியும். சும்9ா இருந்Hான். ஒரு நிமி�ம் இ�டைன அ�ன் 
உற்றுப் பார்த்துவிட்டு, 

"இப்படிவெAல்லாம் எவ்�ளகே�ா மூட்�A �ச்சுக்கினு மூ[ாம் 9னுசடைனப் பத்தி கேபசறதுன்னா நாக்� 
வெHாங்� கேபாட்டுக்கினு �ந்து�றானுங்�. இது கே�டிக்டை�Aாயில்கேல!'' 

இளங்கே�ா சிரிக்� கே�ண்டு9ாHலால் உHடு�டைளத் திறந்து மூ�லானான். 

"எதுக்கு வெசால்ல �கேரன்னா பா�ம் ஒண்ணுந் வெHரிAாH அ�டைளப் கேபாயி சம்9ந்Hப்படுத்தி...'' 

"இது வெராம்ப சு�ாரசிA9ான விஷAந்Hான். எல்கேலாருக்குகே9 9த்H�ங்�டைளப் பத்தி கேபசறதுக்கு 
பிடிக்குதுன்னு வெHரியுது." 

அ�ன் ஆச்சரிA9ாய்ப் பார்த்Hான். "அHான் நானும் வெசால்கேறன். நீ அப்படில்லாம் 
கேபசற�னில்டைலயின்னுHான் கே�ட்கே�ன்" என்றான். "எப்ப வெசான்னானாம் அடைH.'' 

" அ�ன் கேபசி ஆயிட்டிருக்குகே9 பாஞ்சி நாளு உன்கேன Hற்வெசAலா பாக்�கே� அது aாப�த்துக்கு �ந்Hது. 
கே�வெறான்னுமில்கேல. நீ என்டைன Hப்பா வெநடைனச்சிக்�க்கூ�ாது'' என்றான் நகே�சன் குரடைலத் Hாழ்த்தி. 

"இதிகேல என்ன Hப்பு? சந்கேH�ம்னா கே�க்� கே�ண்டிAதுHான். அப்படி கேபசியிருந்Hா ஒண்ணு நான் 
பதுங்�ணும், உன்டைனப் பாக்�ச்வெசல்லாம். இல்கேல ஆ9ாம்Aா கேபசகேனன். என்ன பண்ணிடுகே�ன்னு 
துணிஞ்சு கே�க்�ணும். வெரண்டுமில்கேல. நீ வெசான்னவெHல்லாம் புது சாத்Hான் இருக்குது. ஆனா இதுவும் 
வெHரிAகே�ண்டிAதுHான்.'' இளங்கே�ா சிரித்துக் வெ�ாண்�ான். பட்�ால்Hான் அனுப�ம் கேபாலும். 
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"நீ என்டைன Hப்பா வெநடைனக்�க்கூ�ாது. இளங்கே�ா" நான் உன்டைனக் கூப்பிட்டுக் கே�ட்டுட்கே�ன்னு 
�ருத்Hப்பட்டுக்�க் கூ�ாது. அந்H பசங்�ளுக்கு கே�ற கேபச்கேச இல்கேலபா. எ�ன் ஆப்புடு�ான்னு 
பாக்�றானுங்�. நீ கேபாய் அ�ங்�டைள கே�க்� �ா[ாம். நாங்கே�ட்டுக்�கேறன். ஏன்னா அ� நல்ல�...'' 

இளங்கே�ாவுக்கு இப்கேபாது சங்��ம் கேHான்றலாயிற்று. அ�டைன ச9ாHானப்படுத்து�Hாய், "ஆ9ாம். 
உன்டைன ஏன் Hப்பா நிடைனக்கிகேறன். ��டைலப்ப�ாகேH" என்று முற்றுப்புள்ளி டை�த்து விட்டு Hன் 
வீட்டின் திண்டை[யிகேலகேA விரித்துப் கேபாட்டுப் கேபாயிருந்H 'இந்து’டை� எடுத்துக் வெ�ாண்டு உள்கேள 
கேபானான். 

“கே�ய் இளங்கே�ா உங்� எHர்க்� இருக்கிற நகே�சன் அ�ன் பக்�த்து வீட்டில இருக்�ற �9லா�ப் பத்தி 
நிடைறA வெசால்றான்�ா. அ� இ�டைன அப்பப்ப பாக்�றாளாம். வெ�ளித் திண்டை[யில் எப்ப 
உட்�ார்ந்Hாலும் �Hவுக்�ாய் �ந்து நிற்கிறாளாம். ச9Aம் ஆப்ட்�ா வி� 9ாட்கே�ன்றான்�ா. �ந்Hசாமி 
வீட்டிகேல கேநத்து ராத்திரி நாங்�ள்லாம் இருக்�ச்கேச அளந்Hாகேன. உண்டை9Aா�ா... பாக்�றிகேAல்லிகேAா?''
என்று ரங்�நாHன் இ�டைனக் கே�ட்�து பல நாட்�ளுக்கு முன்பு, நகே�சன் கூப்பிட்டுக் கே�ட்� 
ஆரம்பித்HகேபாகேH, நிடைனவுக்கு �ந்Hது. ரங்�நாHன் சாAங்�ாலம் �ரும் கேபாது வீட்டில் இருக்�க்கூ�ாது 
என்று நிடைனத்துக் வெ�ாண்�ான். வெHருவுக்கு கேபாய் அ�ள் வெ�ளிகேA �ந்திருக்கிறாளா என்ன 
வெசய்கிறாள் என்று பார்க்� கே�ண்டும் கேபால இருந்Hது. கேபப்படைர 9டித்து எறிந்துவிட்டு வெHருவுக்கு 
�ந்து கே�ாடி �டைரப் பார்த்Hான். எதிரில் Aாரும் இல்டைல. கேநரங்�ாலம் வெHரிAாH�ன் என்று Hடைலயில் 
அடித்துக் வெ�ாண்�ான். 

�ண்[ங்�ள், 1973 
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8. சிலுடை� 

அம்9ாடை� டை�த்Hாகி விட்�து. 

�ல்லடைறயில் �டை�சியில் அ�ள் மு�ம் என்ன �ாட்டிக் வெ�ாண்டிருந்Hது. 

கேசா�ம். 

ஆ9ாம். அ�ள் �டை�சி நாட்�ள் Aாவும் கேசா�9ானடை�. 

வீழ்ச்சி. 

கேசா�த்தின் முடிவில் கிடை�த்H விடுHடைல. ஆம். விடுHடைல. 

அ�ளுடை�A உ�ம்பு மி�வும் வெநாந்து கேபானது. 

அ�ளுடை�A கேநாய் அ�ளுக்கு �ரக்கூ�ாது. 

உ�ம்பிலிருந்து நீராய் �டி�தும் ஒரு கேநாய். 

அ�ன் முன்பு மி�வும் சா9ார[Hாய் இருந்Hாள். வெசால்லப்கேபானால் ஒடிசல் அல்லது ஒல்லி. 

அப்படியும் ஒரு �ரு�த்தில் படுத்Hாள். 

�டை�சி ஒரு 9ாHம் அ�ள் உ�ம்பில் நீர் �சிAலானது. 

அம்9ாவுக்கு 9ர[த்தினால் விடுHடைல, சு�ம். 

9ர[ம் அ�ளுக்கு. கேநாவுக்குப் பலன் சம்பளம்; கூலி. 

"பா�த்தின் சம்பளம் 9ர[ம்.'' 

இல்டைல. 

எது சரி. 

எது இல்டைல. 

9ரிAHாஸ் சிலுடை�க் குறியிட்�ான். 
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அம்9ாவுக்�ா�. 

இந்H நிடைனப்புக்�ா�. 

அ�ன் மி�வும் அம்9ாவின் இXப்பால் துன்பப்படுப�ன். 

9ரிAHாஸ் வெசAடைல, அ�ன் அம்9ாவின் �[�னான அருள்கேநசர் நிடைலகுத்திA விழி�ளால் 
�ாண்ப�ராய் இருந்Hார். 

இ�ன்Hான் அ�ளின் அன்புக்கு முழுடை9Aான�ன். 

இ�னுக்கு எHற்கும் அம்9ா கே�ண்டும். 

பதிகேனழு �Aதிலும் அ�ள்Hான் எல்லாம் வெசய்A... ஒரு �ரு�9ாய் கே�ட்டு.... அ�ர் மு�த்தில் டை��டைள 
அழுத்திக் குலுங்கினார். 

அறுபது �Aதில் அ�ரால் எந்H சிறு துன்பத்டைHயும் Hாங்கு�தில்லா9ல் Hளர்ந்திருந்Hார். 

கே�ாயிலுக்கு �ரும் பா� �ார்த்டைH�டைளக் கே�ட்�வும், �ண்ணீர் வெபருகுகிறது இந்H ஒரு �ரு�9ாய். 

கேராஸிக்கு ஏன் இப்படி ஆனது? 

ஆ�கே�ண்டும். 

மி�வும் �Hறியிருந்Hார். 

அ�ள் மு�ம். 

அந்H மு�ம். 

உ�ம்பு குலுங்கி பலவீனத்Hால் நடுங்கியிருந்Hது. 

உள் அடைறயில் கேராஸியின் இரு 9�ள்�ளும் அ�ர்�ள் �[�ன்�ளும் சில உறவினர்�ளும் கூடி 
எடைHகேAா தீவிர9ா� கேAாசித்திருந்Hனர். 

சுசீலாவின் �[�னும் முHல் 9ாப்பிள்டைளயு9ான பிலிப்பு Hன் 9டைனவியின் �ாகேAாடு �ாய் 
கிசுகிசுத்திருந்Hான். சிலர் சுற்றி �ண்�ள் வெ�றித்து �ாது நீட்டி மு�ம் வினாவியிருந்Hனர். 

சுசீலா வெசான்னாள். அம்9ாடை� அ�க்�ம் வெசய்து இவ்�ளவு கேநரம் கேபானது. Aார் எடுத்திருப்பார்�ள். 
அப்பா�ா, 9ரீAா எலிசிAா? நீங்�ள் ��னிக்�ாதிருந்Hது வெபரிA H�று. 

அ�ள் �[�ன் மு�ம் சுளித்Hான். நீ ��னிப்பதுHாகேன. 

9ணி எட்�ானது. 

எலிசி. இரண்�ா�து வெபண் 9றுகே�ாடியில் முனகிக் வெ�ாண்டிருந்Hாள் Hன் �[�னி�ம். 
ராத்திரிAாகிறது. சீக்கிரம் வெHரிAகே�ண்டும். சுசீAா, அப்பா�ா, 9ரிAா Aார் எடுத்திருப்பார்�ள்? 

அ�ள் �[�னின் Hம்பி எட்�ர்ட் முரட்டுத்Hன9ான உ�ம்புடை�A�ன். Hன் அண்ணிடைAக் கே�ட்�ான். 
அ�ர் Hாகேன �டை�சியில் HாலிடைA டை�யில் பிடித்து வெசால்லியிருக்� கே�ண்டும். 

ஆ9ாம். 

அப்பாHான் அம்9ாவின் HாலிடைAக் டை�யில் பிடித்துச் வெசால்லியிருப்பார். 

நான் இந்H HாலிடைA உனக்கு அணிவித்Hது முHல் இந்நாள் �டைர என் சு�துக்�ங்�ளில் பங்கு வெபற்றாய்... 

அப்பா வெசான்னாவெரன்றால் அ�ர்Hான் �Xற்றியிருக்� கே�ண்டும். 

சுசீலாவுக்கும் இது aாப�ம் �ந்Hது. 

அப்பாHான். 

எலிசியும் சுசீலாவும் �ண்மூடி கேசரில் சாய்ந்திருந்H அருள் கேநசரி�ம் அணுகினார்�ள். 
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அப்பா ! 

அ�ர் �ண்�டைள வெ9து�ா� அவிழ்த்Hார். என்னம்9ா இரண்டு கேபருக்கும். 

அம்9ாவின் நடை��டைள நீங்�ள்Hாகேன.... 

என்னதும்9ா. 

�டைளAல் �ம்9ல் வெசயின். அப்புறம் Hாலி எல்லாம்.... 

என்னதும்9ா. HாலிவெAல்லா9ா? 

Hாலி �ாங்�ச் வெசால்லகே� 9றந்துட்கே�ம்9ா . 

அ�ர் குலுங்கி குலுங்கி அழுHார். 

எல்லாகே9 9றந்து கேபாச்சும்9ா. 

நாகேன ஒரு இது�ா இருந்தும் வெசய்A 9றந்து கேபாச்சும்9ா. 

9ற்ற ஆண்�ள் விடைரவில் அருகில் �ந்து திடுக்கிட்�Hாய்க் கே�ட்�ார்�ள். என்ன Hாலி �ாங்�லிAா? 
அப்ப நடை��ள்? வெபட்டியிகேல�ா? Aாருக்கும் aாப�ம் இல்டைல. 

9ரிAHாஸ் ஒன்றும் ��னிAா9ல் முXங்�ால்�ளில் Hடைல �விழ்ந்திருந்Hான். 

கே�ய் 9ரி - Aாகேரா �த்தினார்�ள். 

அம்9ா கேபாட்டிருந்H நடை� எல்லாம் எடுக்�ல்கேல. 

என்ன�ா ��னிச்கேச. அப்பாக்குத்Hான் �Aசாச்சு. 

நாங்�Hான் கே�ற கே�டைலயில் ��னிக்�ா9 9றந்துட்கே�ாம். 

9ரிAHாஸ் வெபட்டிக்குள் டை�த்H அம்9ாவின் முழு உருடை�யும் நிடைனத்Hான். நடை��ள் இருக்குமி�ம் 
இடை�Hான் என உ[ர்ந் Hாலும் அடை� என்ன என்படைH நிடைனவுபடுத்H இAலாH �னானான். எதிகேர 
நின்ற�ர்�டைள ஒரு முடைற நிமிர்ந்து பார்த்Hான். அம்9ா என்ன கேபாட்டிருந்Hாங்�. 

என்ன சுசி. உனக்கு aாப�ம் இருக்�ா - அ�ள் �[�ன் கே�ட்�ான். 

மூணும் மூணும் ஆறு �டைளAல்�ள். வெரண்டு �ம்9ல். மூக்குத்தி. வெரட்டை� ��ம் வெசயின், �ாலகேரா� 
Hாலி. ஒவ்வெ�ான்றாய் சுசீக்கும் எலிசிக்கும் aாப�ம் �ந்Hது. ரூபாய் 9திப்பு கேபாட்டு 9னசில் 
பார்த்Hார்�ள். 

என்ன வெசய்�து? 

அருள்கேநசர் �ண்மூடி சாய்ந்திருந்Hார். 

9ரி படைXAபடி முXங்�ால்�ளில் Hடைல �விழ்ந்திருந்Hான். 

எட்�ர்ட் �ாட்டைசப் பார்த்Hான். ஒன்பHா�ப் கேபாகிறது. 

வெசான்னான், 9ணி ஒன்பது. ஏHா�து வெசய்�Hாயிருந்Hால்... 

கேHாண்� கே�ண்டிAதுHான் கேபாய். 

ஒவ்வெ�ாரு�ரும் சிறிது கேநரம் குXம்பி முடிவுக்கு �ந்Hார்�ள். 

இHற்குள் ஒன்றும் அவ்�ளவு வெ�ட்டிருக்�ாது. 

அப்பாடை�க் கே�ள். 

சீக்கிரம். 

38



என்ன பதில் வெசால்�து. அருள்கேநசர் 9டைனவிடைA நிடைனத்து எப்படி 9றந்Hது என்று நிடைனத்து ஒன்றும் 
வெசால்ல முடிAாH�ரானார். 

அ�ர் அப்படித்Hான் இருப்பார். 

இடைHப்கேபால் அ�ரி�ம் கே�ட்�ணு9ா? 

இடிஞ்சு கேபாய் இருப்ப�ரி�ம். 

�Aசானால் இப்படித்Hான். 

எல்லாம் சரி. Aார் வெபட்டிடைAத் திறந்து இந்H ராத்திரியில் �ல்லடைறயில் வெபட்டியில் டை�விட்டு 
பி[த்தின் கே9லிருந்து.... 

என்னHான் அம்9ா�ானாலும் பி[ம். இறந்து ஒரு நாளாகும் அழு�ல் 

முன்கேப நீர் மி�வும் ஒழுகிAது. 

முHலில் எ�னுக்கு டைHரிAம் இருக்கிறது. 

சுசியின் �[�ன் தி[றினான். 

எலீசியின் �[�னும். 

நடை��ள் கே�ண்டு9ா கே�ண்�ா9ா. கே�ண்�ாவெ9ன்றால் Aாருக்கும் அடைH கேAாசிக்� வெபரிA 
இXப்பாயிருந்Hது. 

எட்�ர்ட் 9ணி பார்த்Hான். பத்து வெநருக்�ம். 

சரி. நீங்�ள் பAந்Hால் நான் வெசய்Aத் HAார். 

அ�ன் எப்கேபாதுகே9 துணிச்சல்�ாரன். சாHார[9ாய்ச் வெசால்லப் கேபானால் முரட்டுத்Hன9ான உ�ல் 
வெசAலுள்ள�ன். 

இன்னும் �ல்Aா[9ா�ாH�னாச்கேச�ா. ஏHா�து ஆ�ப் கேபாகிறது. 

அப்படிAானால் நடை�... 

ஒரு தீர்9ானத்திற்கு �ந்Hார்�ள். 

சரி. அப்பாடை�க் கூப்பிட்டுக் கே�ள். 

எல்லாரும் முடி�ான தீர்9ானத்திற்கு �ந்திருந்Hார்�ள். 

நடை��டைள எடுக்� கே�ண்டிAதுHான். எட்�ர்ட் HAார் 

ஒரு�ன் கேபாய் இரண்டு கேHாண்டுப�ர்�டைளயும் �ாஸ் டைலட்�டைளயும் அடைXத்து �ந்Hான். விசAம் 
வெசால்லா9ல் திரும்பியும் ஏகேHா உள்கேள டை�க்�கே�ண்டும். பிடித்H9ானது. �ல்லடைறக் �ா�ல்�ாரன் 
ஒன்றும் Hடைலயி� 9ாட்�ான். 

சுசியின் �[�ன், எலீசியின் �[�ன், எட்�ர்ட் இன்னும் மூன்று ஆண்�ள், ��ப்பாடைர 
9ண்வெ�ட்டிகேAாடு டைலட்டு�கேளாடு கிளம்பினார்�ள். 

அருள்கேநசர் ஒடுங்கி கூ� ந�ந்Hார். 

சரிAான அப்பா. 

9ணி பதிவெனான்று 

சுற்றிலும் சிலுடை� சின்னங்�ளு�ன் �ல்லடைற�ள். வெசடிகுத்துக்�ள். 9ரங்�ள். சில்வெலன்ற சத்Hம். பAம். 
நள்ளிரவில் ஒரு�ர் பின் ஒரு�ர் உரக்�  பித்து நின்றனர். பAம். ஆவிபAம். 
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இன்னும் சரிAா� அழுந்HாH 9ண்டை[ இரண்டு கேபரும் பரபரவெ�ன்று கேHாண்டிப் கேபாட்�னர். 
ச�ப்வெபட்டி வெHரிந்Hது. டைலட்டை� நன்றா�த் வெHரியும்படி டை�த்Hார்�ள். பள்ளம் கேHாண்டிA�ர்�ள் 
தூரப் கேபாய் உட்�ார்ந்து பீடி வெ�ாளுத்தினார்�ள். Aாரும் ஒன்றும் ��னிக்�வில்டைல. எட்�ர்ட் குழியுள் 
இறங்கினான். 

வெபட்டிடைA சுத்தியும் ஸ்க்ரூ பண்ணியிருப்பார்�கேள .... என்றான் ஒரு�ன் பHட்�த்து�ன். 

எட்�ர்ட் அ�சர9ாய் மூடிடைA அடைசத்துப் பார்த்H�ன், �த்தி விட்�ான். அதுகூ� வெசய்Aடைலபா இ�ங்�. 
அதுவும் இப்ப நல்லதுக்குத்Hான். 

மூடிடைA வெ�ாஞ்சம் திறந்Hான். 

கு�கேல வெ�ளி �ரு�துகேபால் ஆகி மூக்டை�யும் �யிற்டைறயும் பிடித்துக் வெ�ாண்டு கே��9ாய் பின்னுக்கு 
ந�ர்�Hாய் ஓடினார்�ள் . ப்பா... 9�ா பAங்�ர9ான நாற்றம். 

அருள்கேநசர் அடைசAா9ல் வெ�றித்து நின்றார். 

Hன் 9டைனவியின் குழிடைAகேA திரும்பவும் கேHாண்டி ... பா�ம் பா�ம் அம்9ா. 

அந்H வெ�ளிச்சத்தில் வெபட்டியின் விளிம்பில் ஏகேHா திர�ம் �ழிந்து துர்நாற்றத்டைHத் வெHா�ர்ந்து வீசிAது. 

எட்�ர்ட் �ாயில் �ர்சீப் அ�க்கி ச9ாளித்து வெபட்டியின் Hடைல9ாட்�ருகில் உட்�ார்ந்Hான். வெபட்டியின் 
மூடிடைA முழு�தும் திறக்�ா9ல் ஒரு டை� நுடைXயு9ளவு திறந்Hான். �ழுத்து மு�ம் எட்டு9ளவுக்கு இ�து
டை�டைA விட்�ான். விட்�தும் மீண்டும் �த்தினான்: ஐAய்கேAா . வெபட்டி பூரா வெபா[த்து நீரு வெநரம்பிக் 
கி�க்குது, வெ�ாXவெ�ாXன்னு. 

டை�க்கு ஏHா�து ஆகுகே9ா, விAாதிப் பி[ம். 

மூக்டை�ப் பிடித்H�ர்�ள் ஒன்றுகே9 பதில் கேபசவில்டைல. 

�ழுத்திருக்குமி�த்தில் டை�டைAத் துXாவினான். இழுத்Hான். 9ார்பின் மீது டை�த்H டை��ளின் டைநந்H 
சடைHவெAல்லாம் உருவி எலும்பின் வெ9லிவில் �டைளAல்�டைளக் �Xட்டினான். �ாது�ளின் வெ9ல்லிA 
கேHால் ஒன்றும் �டினம் Hரவில்டைல. மூக்குத்தியின் கே9ல் பா�ம் 9ட்டுகே9 �ந்Hது. அடித்திருகு 
இருக்குமி�ம் வெHரிAவில்டைல. 

எல்லா�ற்டைறயும் டை�யில் சுற்றி 9ண் கே9ட்டின் கே9ல் வீசினான். வெ�ாXவெ�ாXவெ�ன்று ஏகேHா சுற்றிப் 
பிசுபிசுவெ�ன எடைHகேAா நிடைனவுபடுத்தி பிண்�9ாய் 9ண்ணில் அடை� கி�ந்Hன. Aாரும் அடைH 
எடுக்�வில்டைல. 

அம்9ாடை�ப் பார்க்� என ஒரு�ன் �டை�சிAாய் மூடிடைA ஒருமுடைற முழு�தும் திறக்�ச் வெசான்னான். 

எட்�ர்ட் திறந்Hான். 

அம்9ா .... 

அருள்கேநசர் அ�ங்�லிழ்ந்து �Hறினார். 

வெபட்டி முழு�தும் ஏகேHா ஓர் �ண்[க் �லடை�யில் நீர் நிடைறந்திருந்Hது. வெபட்டி முழு�தும் உ�ல் 
அடை�த்திருந்Hது. 

மு�ம் பூH9ாய் வெபருகியிருந்Hது. 

வெபட்டியில் டை�த்Hகேபாது, பாதிக்கும் குடைற�ாய் இருந்H உ�ல், மு�ம் 

அ�ர் �Hறினார். 

இரு�ர் அ�டைரத் Hாங்கிப் பிடித்Hனர். 

9று வினாடியில் எட்�ர்ட் மூடிடைA அடைறந்து மூடினான். கே9கேல �ந்து நடை�க்குவிAடைல 9ண்ணில் 
புரட்டினான். இ�து டை� முXங்டை� �டைர 9ண்ணில் திருப்பித் திருப்பித் கேHய்த்Hான். 
கேHாண்டிA�ர்�டைளக் வெ�ாண்டு குழிடைA படைXA படிக்குச் வெசய்Hார்�ள். 
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சுசியும் எலீசியும் நடை��டைளக் �ண்�ார்�ள். 

எட்�ர்ட் அ�ற்டைறக் �ழுவினான். 

நூல் நூலா� நிடைறAப் கேபாய் வெ�ாண்டிருந்Hது. சரி. நாடைளக்கு சுத்H9ாய் �ாஷ் வெசய்Aலாம். 

எட்�ர்ட் முXங்டை��டைர பலமுடைற அழுத்தித் கேHய்த்Hான். பிறகும் ஏகேHா பிசுபிசுவெ�ன இருந்Hது. 
சிலருக்கு அந்Hக் டை� ஏகேHா நிறம் 9ாறியிருப்பHா�கே� �ண்�ளில் உறுத்திAது. 

அருள்கேநசர் மீள ஈஸிகேசரில் சாய்ந்Hதும் குலுங்கியிருந்Hார். 

9ரிAHாஸ் நிமிரவும் இல்லா9ல் முXங்�ாலில் மீளக் �விழ்ந்து வெ�ாண்�ான். 

அம்9ாவுக்கு கேநாவிலிருந்து விடுHடைல 9ர[த்Hால். 

நல்லதுHான். 

இன்னும் கே�Hடைனப்ப�ா9ல், துடிக்�ா9ல், அப்படிAானால் அம்9ா... அம்9ா கேநாய்க்கு கூலி சாவு. 

"பா�த்தின் சம்பளம் 9ர[ம்'' 

இல்டைல. பா�த்திற்குத்Hான் அது. அம்9ாவுக்கு இல்டைல. 

எது இல்டைல . 

எது சரி. 

9ரி.... அம்9ாவின் இறுதி நாட்�ளின் குரல் அடைXப்பு. அம்9ா....? என்றான் 9ரி, இருடைளத் துXாவி. 
இருட்டின் முடைனயில் வெ�ளிச்சம் பட்�து. 

உள்கேள 9ற்ற�ர்�ள் பின் இரவின் �ழிவில் நன்றா� உறங்�த் வெHா�ங்கியிருந்Hார்�ள். 

சுகேHசமித்திரன் - தீபா�ளி 9லர், 1973 
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9. சூரிA�ாந்தி

9ஞ்சள் 9ஞ்சள் 

ஆனந்த்ஜி  ன்னல் �ழிAா�ப் பார்த்திருந்Hான். சாடைலகேAாரங்�ளில் சில ஏக்�ர் �ளில் 9ட்டும் 9ஞ்சள் 
பூத்திருந்Hது. இ�ன் எல்டைலAற்ற வெ�ளியில் 9ஞ்சளின் HடைலAாட்�டைலக் வெ�ா[ர்ந்Hான். பரந்H 
வெ�ளியில் 9ஞ்சள் பரந்திருப்பது ��ர்�துHான். ஆனால் நீலாம்பர பூக்�ள் இவ்�ாறு பூத்திருக்கு9ானால்
அது மி�வும் அற்புH9ான �ாட்சிAா� இருக்�க்கூடும். சில �ார்�ளின் அலங்�ார பஸ்�ளின் பின்கேன 
��ரும் விH9ாய் எரியும் நீலவிளக்கு�டைள வி� இந்H பூக்�ள் அதி�9ாய் இ�டைனக் ��ர்�ன�ாய் 
இருந்Hன. இப்கேபாது இந்H சில ஏக்�ர் �Aல்�ளிகேல பூத்திருக்கும் எண்வெ[ய் வித்து என்பHா� 
சூரிA�ாந்தி�ள். முன்வெபல்லாம் சில இ�ங்�ளில் அலங்�ாரத்திற்�ா� ஆறடி உAரம் �ளர்ந்து வெபரிசாய் 
ஒன்று இரண்வெ�ன பூத்திருக்கும் சூரிA�ாந்தி�டைள அப்கேபாது அHன் 9ஞ்சள் நிறத்துக்�ா� அன்றி 
�குப்பு�ளில் கூறப்பட்� சூரிAன் இருக்கும் திடைச�ளில் மு�ம் �ாட்டி நிற்கிறHா என்படைHப் 
பார்ப்பHற்கு 9ட்டுகே9 எனப் பார்த்திருந்HHாய் நிடைனப்புற்றான். ஆனால் இப்கேபாது இடை� 
ஓரடியிலிருந்து இரண்�டி உAரத்திற்குள் நிடைறAப் பூத்திருக்கும்கேபாது திடைச கேநாக்�ம் 9றந்து நிறம் 
நிடைனவுக்கு நிற்பது இ�ன் �ளர்ந்துள்ளHாலும் இருக்�க்கூடும். 

இச்சூரிA�ாந்தி வெசடி�ளில் நடுநடுகே� சில �ாய்ந்து கேபாயிருந்Hன. சில பூக்�ள். 9ற்றும் பல Hண்டு�ள். 
இHற்குக் �ார[ம் இச்வெசடி�ளுக்கு கே�ண்டிA Hண்ணீர் இல்லாதிருக்�லாம். அல்லது 9ண்�ளம், உரம், 
சத்து குடைற�ாய் இருப்பHாலும் இருக்�லாம். Hான் 9ண்�ள நிபு[ன் அல்ல, Hனக்கு கே�ண்டிAது 
வீர்A9ான பூக்�ள் என முணுமுணுத்Hான். இந்Hப் பூக்�ள் இங்கில்லாவிட்�ால் என்ன இருந்திருக்கும். 
��டைலக்�ாய் வெசடி�ள் சின்னஞ்சிறு குத்துக்�ளாய் ப�ர்ந்திருப்பதுகேபால் இருக்�லாம். அல்லது 
நிலத்துக்�ாரன் வெ�றுத்துப்கேபாய் சவுக்குக் �ன்று�டைள நட்டிருப்பான். இடை�யிரண்�ாலுகே9 அ�னுக்கு
லாபம் கிடை�ப்பHாயிருக்�லாம். ஆனாலும் அடை��டைள உண்�ாக்� அ�ன் வெசல�ழிக்� 
கே�ண்டிAதிருக்கும். அடை��ளுக்கும் சில �சதி�ள் கேHடை�யிருந்Hாலும் அடை� வெநல்டைலப்கேபால 
சீக்கிரம் வெசத்துவி�ாது. கேபானாலும் அதி� நஷ்�மில்டைல. வெ�ாஞ்சம் நஷ்�மும் இப்கேபாது சூரிA �ாந்தி 
கேபாட்�Hால் ஏற்பட்டிருக்�ாது. இந்H சூரிA�ாந்தி 9லர்�டைள உண்�ாக்� விடைHயும் முன் ப[மும் 
Hந்திருக்�க்கூடும். அ�, சும்9ாயிருக்கும் 9ண்ணில் ��ர்வெ9ண்�ாய் Hர்றடைH கேபாட்டு டை�கேAண்�ா 
என பஞ்சாAத்துக்�ாரர்�ள் வெசால்லியிருக்�க் கூடும். நிலத்துக்�ாரனும் 9ானம் பார்த்H பூமியில் ஒரு 
ச9Aம் வெ�ள்ளம் �ாட்டும் 9டைXடைA நம்பி டை�க்�ாசு நஷ்�மில்டைல என எண்ணியிருக்�க்கூடும். 
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இப்கேபாது ஓரடியிலிருந்து இரண்�டியுள்ள வெசடி�ள் 9ஞ்சள் பூக்�ள். இ�னுக்கு சூரிA�ாந்தியின் உAரம்
வெHரிA அ�சிAமில்டைல . கே9லும் இடை� ஏகேHனும் �லப்பினக் குட்டை�யின9ா�வும் 
உண்�ாக்�ப்பட்டிருக்�லாம். இடை��ளுக்கு �றண்� 9ண் கேHடை�Aாயிருக்�லாம். இ�னுக்குத் 
வெHரிAாது. இ�ற்றின் Hண்டு�ள் பச்டைசAாயிருக்� கே�ண்டுவெ9ன உ[ர்ந்Hாலும் இடை� வெபரும்பாலும் 
�ருப்பா�கே� இருந்Hன. ஒருகே�டைள... இல்டைல, ஏகேHனும் �ார[மும் இருக்�க்கூடும். பயிர் வி��ாரம் 
என்ன வெHரியும் Hனக்கு எனக்கே�ட்டுக் வெ�ாண்�ான். கூ�கே� ஒரு �ார்த்டைH நிடைனவுக்கு �ந்H கேபாதும். 
சூரிA�ாந்தி எண்வெ[யினால் Hடைலக்குக் கூ� முழு�லாம் என Aாகேரா வெசால்லியிருந்Hார்�ள். இ�ன் 
Hம்பி ஒருமுடைற ��டைல வெAண்வெ[ய் கேHய்த்துக்வெ�ாண்டு H�றுHலாய்க் குளித்திருக் கிறான். எல்லாரும்
வெசால்லி, அHனால் அ�ன் எடைHகேAனும் உ[ரச் வெசய்Aப்பட்டிருக்�க் கூடும். சூரிA�ாந்தி எண்வெ[ய் 
ஐநூறு குடுப்பா என வெசால்லிப் பார்த்துக்வெ�ாண்�ான். 

சில Hண்டு�ள் 9ட்டும் அப்கேபாது கேHான்றின. ஆடு 9ாடு�ள் கே9ய்ந்திருக்கு9ா. ந�ரத்து 9ாடு�ள் 
�Hம்பச்சரம் கூ�த் தின்று பார்த்திருக்கிறான். கிரா9த்து 9ாடு�ளின் ருசி வெHரிAவில்டைல. ஆனாலும் சில 
திருட்டு 9ாடு�ள் நீண்� நாக்�ால் எட்டி �டைளத்து பயிர்�டைள உருவிக்வெ�ாண்டு �ரப்கேபாரத்தில் புல் 
கே9ய்�துண்டு. சூரிA�ாந்திடைA கே9யும் எந்H 9ாட்டை�யும் இ�ன் இன்னும் �ண்�தில்டைலAாHலால் 
அடை� பற்றிக் �ருH முடிAவில்டைல. கிரா9த்து சிறுமி�ள் புதுசாய்ப் பார்த்து கே  கே  கே  என்று சாமி 
தூக்கிப் கேபாயிருக்�லாம். ஒண்ணு �ாAால் பீப்பீப்பீ டும் டும் என்று வெசால்ல நான்கு இவ்�ாறு 
வெசய்Aக்கூடும். இல்டைல, அHற்குள் எள் �ாடைAத் தின்பது கேபால சூரிA�ாந்தி விடைH�டைளத் தின்ன 
அறிந்திருக்�லாம். �ரப்கேபார 9ாடு�டைள விரட்டும் சாக்கில் வெசம்பட்டை� பரட்டை� 9யிர் பறக்� �ருத்H 
சின்ன 9ார்டைபயும் �யிற்டைறயும் �ாட்டிக் டை�யில் வெ�ாம்பு�ன் 9டித்துக் �ட்டிA படைXA சீட்டிப் 
பா�ாடை�யில் திருட்டுப்பார்டை� பார்க்�ா9ல் சட்சட்வெ�ன்று சிலடைHப் பறித்துப் கேபாட்டுக் �ட்டி 
9ாடு�டைள விரட்டிAபடி புளிA9ர நிXல்�ளுக்குப் கேபாய் �ால்�டைள விரித்துப் கேபாட்டு உட்�ார்ந்து 
பா�ாடை�டைA முன்னால் பரப்பி பூக்�டைள வெ�ாண்டை� சிலுப்பித் தின்றிருப்பார்�ள். தின்னும் 
அ�ர்�டைளப் பார்த்து எங்கே�கேAாயிருந்து சில 9ாடு கே9ய்க்� �ந்H டைபAன்�ள் அதில் உரிடை9 
கே�ாரக்கூடும். 

ஏய் ஏய் Hாகே9 

Hர9ாட்கே�ம் கேபா�ா 

Hாகே9 

ப்கேபாகே�ா 

Hாகே9ன்னா 

டைபAன்�ளுக்கு இப்பகே� வெHரியும் Hங்�ளுக்கு வெபாம்9னாட்டிப் பசங்� கீXHான்னு. இ�ர்�டைள 
விட்�ால் Aார் பறிக்�க்கூடும். சில புதுப் வெபண்�ள் பறிக்�லாம். Hடைலக்கு டை�த்துக்வெ�ாண்டு 
ஆம்படைளகேAா� �வுனுக்குப் கேபாய் அ�ளுக்கு புது சினி9ா பார்க்�ப் கேபாயிருக்�க்கூடும். 

இடைHவெAல்லாம் வி� சிலரி�ம் இருக்கும் பXக்�மும் �ார9ா�லாம். 9ற்ற�ர்�ள் Hடைலயில் குட்டு�து. 
கே�ட்�ால் இளிப்பு. டை�யில் Hட்டுப்படும் இடைலடைA வெ�ாடி நுனிடைA பயிர் முடைனடைA பூ வெ9ாக்கு�டைள 
பூக்�டைளக் கிள்ளிச் வெசல்�ார்�ள், ஏகேHா அடுத்து அ�சர கே�டைல இருப்பது கேபால. 
இப்படிப்பட்��ர்�ளுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் 9னவிAாதி என்ன என்படைH அறிA இ�ன் மி�வும் 
விருப்பம் வெ�ாண்�ான். அ�ர்�ள் பலஹீனர்�ளாயிருக்�க் கூடும். Hாழ்வு 9னப்பான்டை9 
வெ�ாண்��ர்�ளாயிருக்�க்கூடும். ஏ9ாற்றமுற்ற�ர்�ளா�வும், இல்டைல, பக்�க்கிடைள 
கிடைளக்�கே�ண்டும் என்பHற்�ா� நுனி கிள்ளும் அக்ரி�ளா� இருக்�க்கூடும். இந்H ஆட்�டைள இ�ன் 
வெ�றுக்� விரும்பினான். சுற்றியும் Hடைலயில் பூக்�ளு�ன் ஆடும் 9ற்ற வெசடி�ளிடை�கேA பூக்�ளிXந்H 
வெசடி�ள் என்ன 9னப்பான்டை9Aடை�யும். இடை� Hன் ஜீ� சத்டைH கிள்ளிA இ�த்திலிருந்து �டித்து 
�ாAத்டைH ஆற்றத் வெHா�ங்�லாம். சில பக்�ப் பூக்�டைள சிறுத்துப் பூத்து எதிர்க்�க்கூடும். இல்டைல, 
Hண்டை� �ாAடை�த்து கே�ர்�டைள வெசAலற்றுப் கேபா�ச் வெசய்தும் 9டிAலாம். இந்H வெசடி�ளின் 
வெசய்டை��ள் பல ச9Aங்�ளில் இந்H 9னிHர்�டைள கேHாற்�டிக்�ச் வெசய்�ன. இ�ன் இடை��டைளத் வெHரிA, 
வெHரிவிக்� அது�ாய் ஆ� விரும்பினான். இடை��ள் குதூ�லத்டைH உண்�ாக்குப�ன். பறடை��ள், 
பூச்சி�ள். 
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எந்H புழு அல்லது பூச்சி அல்லது கிளி�ள் இடைHத் Hாக்கும் என அ�ர்�ள் அறிவித்திருக்�லாவெ9ன 
நிடைனத்Hான். இந்H எச்சரிக்டை� �ாச�ங்�கேள மி�வும் சிரிப்பூட்டு�ன. Hாக்கும் அரிக்கும் தின்னும் 
இHற்�ா� அ�ர்�ள் 9ருந்து�டைள உற்பத்தி வெசய்கிறார்�ள். வி�சாயி�கேள! இந்H - �ாடைல 
உபகேAாகியுங்�ள், 9ாட்டுக்கே�ா 9னிHர்�ளுக்கே�ா அபாAமில்டைல. இது கே�ரிலிருந்து Hளிர்�டைர 
ஊடுருவும் புழு பூச்சி�டைள அடிகேAாடு நாசம் வெசய்கிறது. உங்�ள் பயிர் பாது�ாப்புக்கு எங்�ள் பணி. 
இ�ன் �ர்த்H� ஒலிபரப்பு பாணியில் இன்வெனாரு முடைற வி�சாயி�ளுக்கு அறிவித்து சிரித்Hான். இந்Hக் 
�லப்பினப் பயிர் எதிரி�டைள ச9ாளிக்கிறது. பயிரிடுங்�ள். Aார் எதிரி�ள். எHன் எதிரி�ள். Aாருக்கு. 
அடை��ளின் உ[டை� அடை� ஜீரணிக்� �ரு�தில் இ�ன் எவ்விH Hப்டைபயும் உ[ர முடிAவில்டைல. 
இந்H �யிற்றுச் சாமி�ளுக்கு, அடை��ளின் �யிறு வெHரிAா9கேல இல்டைல வெHரிந்தும் 9ரத்துப்கேபாய், 
எதிரி என்படைH இ�னால் நிAாAப் படுத்H முடிAவில்டைல. 9னிHர்�ள் வெபருகி வெநருக்கிக் 
வெ�ாள்கிறார்�ள். குXந்டைH�ள் சாகின்றன. கிXடு�ள் சாகின்றன. நசுங்கி திணித்து நசுங்கி 9னிHர்�ள் 
சாகிறார்�ள். எங்குகே9 9ண் வெHரிAவில்டைல. ஒருத்Hன் மு�ம் நசுங்கிக் கி�க்கிறது. ஒருத்Hன் 
இன்வெனாருத்Hடைன அமுக்கி நின்றகேபாது, இன்னுவெ9ாருத்Hன் அ�ன் HடைலடைA மிதித்து இரு�ரும் கீகேX
விX அ�ர்�ள் கே9ல் ச9Hளம் கிடை�த்H 9கிழ்ச்சிகேAாடு பத்து நூறு ஆயிரம் 9னிHர்�ள் திணிகிறார்�ள். 
இந்Hப் பூச்சி�ள் �ண்ணுக்குத் வெHரியும் கிருமி�ளா�ப் பறந்து அந்Hக் �ாட்டை� உ[�ாக்குகின்றன. ஒரு 
பூச்சி பறந்து கேபாய் Hன் உறவினர்�டைள நூறாயிரக்�[க்கில் இகேHா விருந்து இகேHா விருந்து என்று 
அடைXத்து ... �ானம் வெHரிAா9ல் படை�. இ�ன் சூXடைல 9றந்து �ாய்விட்டு சிரித்Hான் Hான் அந்Hப் 
பூச்சி�ளிடை�கேA இருப்பHா� வெசால்லிக் வெ�ாண்டு சுற்றிலும் பார்த்H�ர்�டைள பூச்சிAா� பறந்து 
பார்த்Hான். எங்கே��ா உங்�ள் பூச்சி 9ருந்து�ள். சிரித்Hான். பூச்சி எப்படி சிரிக்கும். இந்H சூரிA�ாந்திப் 
பூக்�டைளக் கே�ட்�ால் வெHரியும். ஒரு சூரிA�ாந்திப் பூ 9ற்வெறான்றி�ம் வெசால்லக்கூடும். எனக்குத் 
வெHரிAாது. நான் சூரிA�ாந்திAா� ஆ�கே�ண்டும். அது வெசால்�டைHக் கே�ட்டு, அடைH aாப�த்தில் 
டை�த்துக்வெ�ாண்கே� நான் ஆனந்த்ஜிAா� 9ாறகே�ண்டும் என இ�ன் நிடைனப்புற்றன். 

வீட்டுத்கேHாட்�த்தில் டிசம்பர், �ன�ாம்பரம் என வெசடி�ள் சில �ாலங்�ளில் பூத்Hாலும் அடை� 
�றட்சிAான நிறத்தினால் வெ�றுடை9டைAத் கேHாற்றுவிக்கின்றன. சில 9ல்லிடை�ச் வெசடி�ளும் பூப்பதுண்டு
என்றாலும் அடை� வெ9ாக்கு�ளா� இருக்கும் கேபாகேH பறித்து Hண்ணீரில் மிHக்� விடு�Hால் அடை� பூத்து 
பார்க்கும் கேபாது 9ஞ்சகேளறி Hடைரயில் கி�க்கின்றன. ஆனால் நிடைறA 9ரங்�ள். கே�ப்ப9ரம் மூன்று. 
பற்வெபாடி ஆகிவிட்டுத் திண்�ாடும் நாட்�ளில் குச்சி ஒடிக்� முடிகிறது. கேHன்�ாய் 9ரம் இரண்டு. பாHம் 
இடைல 9ரம் இரண்டு. �ாடைX 9ரங்�ள். வெ�ாருக்�ாப்புளி 9ரம், கிச்சிலி 9ரம். புங்�9ரம், அகேசா� 9ரம். 
வெ�யில் �ாலங்�ளில் இ�ற்றின் கீழ் இருப்பது மி�வும் கேAா�த்டைHக் வெ�ாடுக்�க்கூடும். இ�ன் வெபற 
முடி�தில்டைல . aாயிறு�ளில் நண்பர்�டைளத் கேHடி. 9ற்ற நாட்�ளில் மின்சார வெ�ட்டினால் ஓ�ாH மின் 
விசிறி�ளின் கீகேX 9ாடியின் அனலில் கே�டைல வெசய்A இருப்பது. இந்Hக் �[ங்�ளின் வெHாய்டை� 9ாற்ற 
தினம் �ாடைலயில் கேHாட்�த்தில் ஒரு 9ணி கேநர9ளவு இருப்பது பூர்த்தி வெசய்�Hாயிருக்�லாம். அX�ான 
சிறுபறடை��ள், �ண்டு�ள், பட்�ாம்பூச்சி�ள், அணில்�ள், 9ர�ட்டை��ள், நத்டைH�ள், புழுக்�ள், 
எறும்பு�ள், அப்கேபாது இ�ன் அ9ானுஷ்Aனாகிறான், அடை��ள் பரபரக்கின்றன. அடை��ளின் 
கேH�லிகேல உலகிகேல இ�ன் Hனித்திருக்கிறான். இடை� என்டைன மூழ்�டிக்�க்கூடும் துளித்துளிAா� 
�டைரத்து வி�க்கூடும். இ�ன் �டைரAா9ல் �ாப்பாற்று�Hாய் 9ரங்�ளில் சின்னக் குருவி�ள் இடைலக் 
�ாம்பு�ளில் Hாவி இ�டைன இ�னாக்குகின்றன. 9ரத்டைHத் Hட்டும் 9ரங்வெ�ாத்தி Hன்டைன கேநாக்கி �ரும் 
அணிலுக்கு பAப்ப�ா9ல் �ழி வெ�ாடுக்�ா9ல் இருக்�த் வெHரிந்திருக்கிறது. அணில் சுற்றி �டைளத்து 
�ந்து மூக்டை� நீட்டுகிறது. 9ரங்வெ�ாத்தி அல�ால் குத்தும் கேபாது மு�த்டைH இழுத்து விடு�Hன் மூலம் 
அணில் Hப்பி 9ரத்தில் அந்Hக் குத்து பதிகிறது. அணிலின் மு�த்தில் அந்Hக் குத்துப் பட்டிருக்கு9ானால் - 
இ�ன், மு�த்தில் ரத்Hம் வெபரு� கீச்கீச் வெசன்று �த்தி Hடைரயில் விழுந்து சிHறி Hாறு9ாறா� ஓடும் 
அணிடைல நிடைனப்புறுகிறான். இ�ன் நிடைனடை� ந�க்� முடிAா9ல் இரண்�ா�து முடைறயும் அடை� 
இடைHச் வெசய்கின்றன. அணில் ஒரு Hாவில் கே9கேல கேபாய் விடுகிறது. இந்H 9ரங்�ள் வெ�ட்�ப்பட்டு 
இந்H இ�ங்�ள் �ட்டி�ங்�ளா�து இன்னும் பத்து �ரு�ங்�ளில் நி�ழ்ந்துவிடு9ா . இந்H ஊரில் 
இப்கேபாது புதுப்புது ந�ர்�வெளன உண்�ாக்�ப் படுகின்றன. அப்கேபாது இந்H நி�ழ்ச்சி�டைள �ற்படைன 
வெசய்ப�னும் இருக்� 9ாட்�ான். அ�னுக்வெ�ன்று பல்லி�ளும் வெ�ாசுக்�ளும் ஈக்�ளும் 
மூட்டை�பூச்சி�ளும் �ரப்பான்�ளும் பாச்டைச�ளும் எலி�ளும் கிருமி�ளும் அணுக்�ளுகே9 மிகுந்து 
நிற்கும் பறடை��ளும் பிராணி�ளு9ா�லாம். இ�னால் இந்H 9ரங்�ள் அழி�டைHத் Hடுக்� முடிAாது. 
இந்Hச் சிறு பறடை��ளும் அணில்�ளும் இல்லா9ற் கேபா�டைH நிச்சAம் Hடுக்� முடிAாது. பட்டை� 
பட்டை�Aாய் உAர9ான சிவெ9ன்ட் �ட்டி�ங்�ள். நீண்� சாடைல�ள், கே��9ாய்ப் பறக்கும் �ா�னங்�ள், 

44



Aந்திரங்�ள். இ�ன் சின்ன அடைறயில் இ�டைன உண்�ாக்கி இ�னுக்�ாய் எழுதி இ�னுக்�ாய் 
அ�ர்�ளுக்�ாய் எழுதிA�ர்�டைளப் படித்து இ�ன் சா�க்கூடும். இகேHா பரந்திருக்கும் சூரிA �ாந்திப் 
பூக்�டைள இ�ன் �ா[ா9ற் கேபா�லாம். கே�று ஏகேHனும் நிலத்தில் கே�று ஏகேHனும் நிறத்தில் எந்Hப் பூ 
இருப்பவெHன இ�ன் கேHடிப் கேபா�க்கூடும் பங்�ளாக்�ளின் முன்பும் கேஹாட்�ல்�ளிலும் வெHாட்டி�ளில் 
பூத்திருக்கும் வெசடி�ளின் கேசாடை� இ�டைன வெசய்Aக் கூடிAது என்ன என்படைH உ[ர முடிAவில்டைல. 
�ாடு�டைள அழிக்� அழிக்� 9றுபக்�ம் �ாடு�டைள உண்டு பண்ணு�Hா�க் கூறப்படும் சம்பலின் 
கேபஹட்டுக்�ளில் புகுந்Hாவெலன்ன. இந்Hக் கூட்�ங்�டைள ஆர�ாரங்�டைள கே�ஷங்�டைள இ�ன் வெ�ால்ல
முடியும். இ�ன் இ�டைன அடை�A முடியும். இ�னுக்கு நிறமில்டைல. கேபரில்டைல. இ�ன் அப்கேபாதுHான்
9னிHவெனன உ[ரப்படு�ாவெனன நிடைனப்புற்றான். Aாரால் உ[ரப்ப�க் கூடுவெ9ன்பது விந்டைHAா�க் 
கூடும். இ�கேனாடு ஸ்பரிசம் �ாணும் நண்பர்�ளாலAா, இ�னால் ஸ்பரிசப்படுப�ர்�ளாலAா. 

சில கேநரம் �ண்�டைள மூடி Hன்டைன நிடைலப்படுத்துப�னா�த் கேHான்றிA�ன் மீண்டும் பஸ்  ன்னல் 
�ழிகேA பார்த்H கேபாது அங்கே� வெபரிA ஆற்றுப் படுடை� கேHான்றியிருந்Hது. நடுவில் ஒளிக்கீற்றாய் நீர் 
ஒழுகியிருந்Hது. லாரி�ளிலும் �ண்டி�ளிலும் எந்Hக் �ட்டி�த்திற்�ா�கே�ா ஆட்�ள் கே��ம் கே��9ாய் 
9[டைல கூடை��ளில் �ாரி நிரப்பு �Hாயிருந்Hனர். ஆட்�ள் கே��ம் கேபாHாது. வெ9ஷின் சுரண்� 9[ல் 
�ா[ா9ல் கேபா�லாம். நீர் �ா[ாது கேபாகும். பின், ஆறும். இ�னும்Hான். ஒரு சின்னப்டைபAன் 
Hடைலயில் சும்9ாடு டை�த்து அHன் கே9ல் துணி�ட்டிA பாத்திரத்டைH, ஒரு டை�Aால் அடைHப் பிடித்துக் 
வெ�ாண்டு, 9றுடை�Aால் கேபாட்டிருந்H நி ாடைர அடிக்�டி தூக்கிவிட்�படி �ால்�ள் 9[லில் புடைHAப் 
புடைHA 9று�டைரக்கு கேபாக்கு �ாட்டினான். பரந்H 9[ல் வெ�ளி இAற்டை�Aாயிருந்Hது. சில ச9ாதிக் 
�ற்�ள் கேHான்றின. எரிந்து கி�ந்H சாம்பல். ஆற்கேறார9ாய் ஏகேHா கிரா9ம். இ�ன் Hான் அணியும் 
கே�ஷங்�டைளப் பற்றி நிடைனப்பில் வெ�ா[ர்ந்Hான். ஏன் இ�ன் நிடைனக்கும் எண்[ங்�வெளல்லாம் ஒரு 
கே�ஷ9ாயிருக்�க் கூ�ாது. 

பாடைH திருப்பத்தில் நிடைல H�றி பஸ் �விழ்ந்Hது.  ன்னல் ஓரத்தில் இருந்H இ�ன் மீது நிடைறA கேபர் 
விழுந்Hனர். இறங்� கே�ண்டுவெ9னச் வெசால்லி நடு�ழியில் இ�ன் அ�சரம் அ�சர9ா� இறங்கி �ந்H 
�ழிகேA ந�க்� முற்பட்�ான். ஆற்டைறக் ��ந்Hால் அடை� வெHரிAக்கூடும். பூக்�ள். 

கேசாHடைன, 1973 
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10. �ரு�ாடு

நீ9 �ரு�ாட்டு கேலானு கேபாட்டுHாங் �ரு�ாடு �ாங்�ணும் கேபாலக்கீது.... என்றாள் ஒருத்தி. 

கேஹய். டுர்ரர் - என 9ாடு விரட்டு�Hாய்ச் சிரித்Hான் �ாலு. ஒரு பத்து இரு�து நாம் வெபாறுத்துக்�கேAன். 
நாங்� இன்னா ராகே�ா� ரா�ா குருவிக்�ாரங்� கேபால ஓடிப் கேபாற�ங்�ன்னு வெநனச்சிAா - என்றாள் 
9ற்வெறாருத்தி. 

... வெசர்த்Hான். அப்பிடிகேAப்பட்� �ருகே�ாடு கே�ாணும்னு இங்� Aார்னா �ாஞ்சிகினா. கீறாங்�. 
கேபாகேAம் கே9 - மீடைசடைA முறுக்கிAபடி, அ�ள் இடுப்பில் டை�த்திருந்H �ரு�ாட்டுக் கூடை�யில் 
மூடியிருந்H கே�ாணிடைAத் திறந்து பார்த்து மு�ர்ந்H�ன் நா�ப்பவெனன்ப�ன். 

ஒரு குடிடைச Hள்ளி, நிலம் பயிரிடும் எல்லன் வீட்டுத் திண்டை[யில் உட்�ாந்திருந்H இளங்கே�ாவுக்கு 
அHன் நாற்றம் �யிற்டைறப் புரட்டிAது. மூக்டை�ப் பிடித்து பிடித்து விட்�ான். கூடிA சீக்கிரம் 
பிரா[ாAா9த்தில் கேHர்ந்துவி�லாம் என்ற நம்பிக்டை�யும் அ�னுள் துளிர்த்Hது. 

சுற்றியும் நின்று வெ9ாய்ப்ப�ர்�ளின் �ார்த்டைH�டைளச் ச��ாவெலன ஆக்குப�ளாய் மு��ாய்க் 
�ட்டை�யில் விரலூன்றி நின்று அதிசயிப்ப�ளாய், அந்Hக் கூடை�க்�ாரி இடுப்பின் பாரத்டைHக் குடைறக்�க் 
கூடை�டைA 9ண்ணில் டை�த்து மூச்சு விட்�ாள். 

அந்H மூச்சில் விரிந்H வெபரிA மூக்கு வெபாட்டு �ாய் பற்�ள் உ�ம்பு வெHரிந்Hது. 

ஒங்�ளுக்கு ��வென குடுத்துட்டு நா ஈரத்துணிA Hடைலயிலும் �வுத்திலயும் கேபாட்டுக்�ணுந்Hான். 
என்வெனப் பாத்Hா நீ9யும் �ந்து விக்�ற�ளா வெHரிAலிAா. ��னுக்கு வித்து வெ9ாHலுக்கு ஆர்கிட்� 
கேபா�றது. நல்லா கே�ட்டுட்டீங்�கேள சமுசாரிங்� - அத்Hடைன கேபடைரயும் சாய்த்H�ளாய், பல்லிடுக்கில் 
வெ�த்Hடைல சுண்[ாம்பு சி�ப்டைப 9ண்ணில் பீச்சி, பக்�த்தில் உட்�ார்ந்Hாள். 

ஒரு �[ம் வெ9ௌனித்திருந்H�ர்�ளும் வெHம்பு வெபற்று இனி எX 9ாட்�ாளி�வெளன உ[ர்ந்H�ர்�ளாய், 
கூடை�யின் பக்�லில் குத்திட்டு, கே�ாணிடைA விலக்கி உப்பு பூசி வெ�ளுத்திருந்H நீளம் நீள9ான மீன் 
ச�ங்�டைளப் புரட்�லானார்�ள், வெபரிசு கேHடி. 

பத்துபலம் இரண்டு எனக் �ாட்டிAது. முHலில் கேபாணி வெசய்H வெபருடை9யில், �ாங்கிA�ள் 
விசித்திர9ாய் நடை� கேபாட்டு Hன் எதிர்க் குடிடைசயுள் நுடைXந்Hாள். பின் �ரகே�யில்டைல. 

சற்று புதிA�வெளன கேHாற்றத்தில் �ாண்பிக்கும்படிAான 9ற்ற�ள் இருபது பலம் கே�ட்�ாள். 
நீள9ானடை��டைள கே�ாணியில் ஒதுக்கி கூடை�யினுள் சப்டைபAாக்�ப்பட்டு அ�ன்றிருந்H மீன்ச�ங்�டைள 
அ�ள் ஆறு வெபற்றாள். பின் 9ற்றுஞ்சிலர் பத்து, ஐந்து பலவெ9ன �ாங்கிப் கேபாயினர். வெரண்டு ரூபாவுக்கு
�ாங்கிப் கேபான�வெளன அHற்குள் கேபசப்பட்�, அ�ள் திரும்பி �ந்Hாள். Hட்டை��ள் கே�ண்�ாவெ9ன 
நீளங்�டைளகேA வெபாறுக்கினாள். பத்துக்கு இரண்வெ�ன நின்ற அது இருபதுக்கு ஐந்வெHன நிறுத்Hது. மீளச் 
வெசன்ற�ள் பின் �ரவில்டைல. விடைல வெபற, பத்து நாட்�ளுக்குப்பின் வெநல்லுக்கே� �ரு�து 
ஆHாAவெ9னுஞ்சித்Hமி�ள் கேபாலும். 
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இப்கேபாது சிறிசு�டைளத் Hவிர, Aாரும் �ரு�ாரில்டைலவெAன சில நிமி�ங்�ள் நிHானித்திருந்H�ள், Hன் 
கூடை�டைA மூடி, எழுந்து, இடுப்பில் அடைH எடுத்துப் வெபாருத்தி அடுத்H வெHருவெ�னும் சந்துக்குப் 
கேபா�லானாள், இளங்கே�ாடை�க் ��ந்து. 

�ரு�ாடு என்பது வெ�றும் நாற்ற9டிக்�க்கூடிAது 9ட்டு9ல்ல வெ�ன்பகேHாடு 9[முமிருப்பHா� 
நிடைனப்புற்ற�னாய் ஆழ்ந்து வெ�ளிக்�ாற்டைற சு�ாசித்Hானி�ன். அக்�ாற்று வெபரு9ளவு அHன் 9[ங் 
�லந்து �னத்து நிடைலத்திருந்Hது. சில நிமி�ங்�ள் வெHா�ர்ந்து சு�ாசிப்பதில் பிரிAமுள்ள�னாய் 
இருந்Hான். பின் �ாற்று �றண்�து சாHார[வெ9ன. 

aானரHம், 1973 
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11. பற்�ள்
 

இன்னிக்குத்Hான் ஃடைபனல்ஸ் என்றான் அ�ன். ஏன் என்கேறன் நான், என் கே�டைலயில் ��னித்திருந்து. 
என்னது, ஏன்? கேபான �ாரம் வெசமி டைபனல்சில் எங்� டீம் வின் பண்ணி இப்கேபா ஃடைபனல்ஸ் 
இன்வெனாரு டீகே9ா�. �ரிAா சாAங்�ாலம் அஞ்சு 9ணிக்கு. 

�ாலிபாலா புட்பாலா என்று நான் கே�ட்� நிடைனத்கேHன். ஆனாலும் புட்பால் மி�வும் விறுவிறுப்பான 
ஆட்�ம் என்பHா�, அதுHான் என்று வெசால்லிக் வெ�ாண்கே�ன். இரவில் அடைH விளக்கு வெ�ளிச்சங்�ளில் 
ஆடுகிறார்�ளா... இல்டைலவெAன்றுHான் கேHான்றுகிறது. அப்கேபாது �ாலிபாலா� இருக்�க்கூடும். அ�ன் 
ஏகேHா கேபசி நின்றான். இந்H விடைளAாட்டுக்�ள் கேநரில் ஏ9ாற்றம். ஆறு 9ணிAாகியும் அ�ன் ஏன் 
கேபா�ா9ல் இருக்கிறான். அப்கேபாது ��னித்கேHன். அ�ன் �றுப்புநிற அடைரநி ார் பனிAன் 
கேபாட்டிருந்Hான். Hடைல �டைலந்து மு�ம் வெ�றுடை9யு�ன் எண்வெ[ய்ப் படைசயு�ன் �றுத்திருந்Hது. 

9ணி ஏXாகியிருக்கும் எனத் கேHான்றிAது. நான் வீட்டுக்கு �ந்கேHன். உள்கேள அர�ம் கே�ட்�து. 
9ற்ற�ர்�ள் Aாரும் �ா[க் �ாகே[ாம். முன் உள் அடைறயில் �ளர்க்கும் �றுப்பு பூடைனக் குட்டி எடைHகேAா 
சீண்டி சீண்டி விடைளAாடியிருந்Hது. அந்Hப் வெபாருள் ஒரு வெபரிA எலிAாயிருக்குவெ9ன நிடைனத்கேHன். 
அருகில் வெசன்று பார்த்Hகேபாது அது 9ற்வெறாரு பூடைனக்குட்டிகேAா என்ற நிடைனப்பின் 9றுவினாடிகேA 
அது ஒரு நரிக்குட்டிகேAா நாய்க்குட்டிகேAா கேபாலத் கேHான்றிAது. சின்னஞ்சிறு நாய்க் குட்டிHான். நாட்டு 
நாய்க்குட்டி. 9யிர் முடைளத்திராH 9ண்டை�கேAாடு கே9டிட்� வெ�ாஞ்சம் நீள9ான மு�ம். அதுHான் 
நரிக்குட்டியின் கேHாற்றம் �ாட்டிAது. அHன் �ழுத்தின் ஒரு பக்�த்தில் பூடைனக்குட்டி �டித்து ரத்Hம் 
�ழிந்திருந்Hது. அது சத்Hம் கேபா�வும் இAலா9ல் மிரள மிரள விழித்Hது. டை�யில் எடுத்கேHன். 
பூடைனக்குட்டிடைA வி� இது ஒரு 9ாHம் சின்னHாயிருக்�கே�ண்டும். பூடைனக்குட்டி �ாடைல என் மீது 
உரசிக் வெ�ாண்டு, என் டை�யிலிருந்H நாய்க்குட்டிடைAப் பார்த்துக் வெ�ாண்டிருந்Hது. நாய்க்குட்டியின் 
�ழுத்து �லிAால் ஒரு பக்�ம் து�ண்டு சாய்ந்திருந்Hது. சுற்றிலும் பார்த்கேHன். வீடு �ழுவும் 
வெHன்னந்துடை�ப்பம் புதிHா� மூடைலயில் சாய்ந்திருந்Hது. எழுந்து அடைH எடுத்கேHன். அHனால் 
பூடைனக்குட்டிடைA ஒரு முடைற அடித்கேHன். அது விடைளAாட்டுப்கேபால வெHன்னங்குச்சி�டைள இழுத்து 
பிறாண்டிAது. ஆகே�சம் �ந்Hாற்கேபால அடைH அடிக்�லாகேனன். மூடைலயில் அது பதுங்கிAது. ஓ�ா9ல் 
நின்ற அடைHக் �ண்�தும், இன்னும் கே�ாபத்து�ன் �ால் பதுங்கியிருந்H பின்னங்�ால்�ளின் மீது ஓங்கி 
ஒரு அடி அடித்கேHன். அது �த்Hக்கூ�ச் வெசய்Aா9ல் அவ்�ளவு வெ9து�ா� வெசல்�து ஒரு சாந்Hத்டைHக் 
வெ�ாடுக்�, அடைH உHடு�டைளக் குவித்துக் கூப்பிட்கே�ன். அது திரும்பவில்டைல. 

நாய்க்குட்டி விழித்திருந்Hாலும் சலன9ற்றிருந்Hது. அந்Hக் �ாAத்திற்கு வெபனிசிலின் ஆய்ன்வெ9ன்ட் 
கேபா�லாவெ9ன்று நிடைனத்கேHன். பிறகு அடைH எடுத்துச் வெசன்று உபகேAா�ப் படுத்HாH பின்பக்� Hண்ணீர் 
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வெHாட்டியில் சத்டைH�ளின் மீது விட்கே�ன். அது �லியினால் சுXன்றது, �ட்�9டித்Hது. இன்னும் 
�ழுத்டைH உடை�த்துக்வெ�ாள்ளப்கேபாகிறது. அடைH அHட்டிகேனன். கேபசா9ல் மூடைலயில் படுத்துக் 
கி�கேAன். அHட்�லுக்கு பAந்Hாற்கேபால் மூடைலயில் �ால்�ளில் மு�த்டைH டை�த்து என்டைனப் பார்த்து 
படுத்Hது. 

பூடைனக்குட்டிடைAத் கேHடிகேனன். அது சடை9Aல் �ட்டில் அம்மியின் மீது குXவியின் கே9ல் சாய்ந்து 
உட்�ார்ந்து வெ�றித்திருந்Hது. அHன் Hடைலயில் H�வி விட்கே�ன். அது ஓடைசகேAதும் கூ� வெ�ாடுக்� 
9றுத்Hது. அHன் �ண்�ளில் இடை9கேAாரத்தில் நீர். அHன் இடை9டைA அழுத்தி �ழித்கேHன். �ண்ணீர் 
உருண்டு விழுந்Hது. அடைH வெ�ஞ்சிகேனன், 9ன்னித்து விடும்படி . மி�வும் பல9ா� அடித்து விட்கே�ன். 
அHன் உHடு�டைளப் பிரித்து அHன் 9கிழ்�ான ஓடைசடைA வெ�ளிக்கிளப்ப முAற்சித்கேHன். �ாடைA இறுக்� 
மூடியிருந்Hாலும் இரு பக்� சிங்�ப்பல் 9ட்டும் வெHரிந்Hது. கே9லும் அன்பு�ன் முAற்சித்து, அHன் 
�ாடைAத் திறக்� முற்பட்கே�ன். அது மி�வும் பிடி�ாHம் �ாட்டு�Hாயிருந்Hது. Aார் வெசAடைல Aார் 
9றந்Hார்�வெளன இரு�ரும் 9றப்கேபாவெ9ன �ாHருகில் வெ9து�ா�ச் வெசான்கேனன். மீள Hடைல முதுகு நீவி 
விட்டு மு��ாடைAத் திறக்� முAற்சித்கேHன். 

உHடு�ள் பிரிந்Hதும் அHன் பற்�ள் அHன் அழுடை�டைA வெ�ளிக்�ாட்டின. அடை� பழுப்கேபறியிருந்Hன. 
அHனு�ன் கேசர்ந்து நான் அழுப�னாய் உ[ர்ந்கேHன். அHன் ஊசி ஊசிAான பற்�ளுக்கும் பின்னால் 
இன்வெனாரு �டை��ாயில் �ரிடைசயில் அX�ான பற்�ள் வெHரிந்Hன. 9ற்றடை�Aடைனத்தும் கேHாற்ற9ழிA 
அடை� அழுதிருந்Hன. என் பற்�ளின் உள்கேளயும் இன்வெனாரு �டை��ாயும் பற்�ளும் உள்ளன�ா என 
சந்கேH�ம் �ரவும் திடை�ப்புற்கேறன். அந்H உள் பற்�ள்.... சந்கேH�மில்டைல. கே9லும் திடை�த்H�னாய்க் 
குXம்பிகேனன். என் வெ�ளிப் பற்�ளிள் உள்Hள்ளி இன்வெனாரு �டை��ாயும் பற்�ளும் இருக்�கே�ண்டும் 
எனும் நிடைனப்பின் கேHாற்றம், என் பற்�டைள Hாண்டி விரடைல விட்டு நீவிகேனன். 9ற்வெறாரு �ரிடைச 
நிரடிAது. அடை� நான் �ா[த் வெHரிந்Hன�ாய்த் கேHான்றின. அந்Hப் பற்�ளு�ன் இந்Hப் பற்�ளும் 
அழுதிருந்Hன�ாய்ப் பார்க்� நான் உருவிXந்கேHன். நான் எங்கே� என Aார் எங்கிருந்து அலறுகிறான்... 
பற்�ளும் பற்�ளும் விAாபித்Hன. வெ�ண்டை9Aாய் அந்H சூழ்ந்H இருளில் பற்�ள் 9ட்டும். 

பற்�ள் பற்�ள் பற்�ள் Aாகேரா உள்ளிருந்H குரலில் தீன9ாய்  பிக்கிறான் பற்�ள் பற்�ள் பற்�ள் 

aானரHம், 1973 
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12. வெசவ்��ம் 

இதுவும் வெபட்டை� நாய்க்குட்டிAா�ப் கேபாய்விட்�து . என்று வெசால்லப்பட்�கேபாது எனக்கு ஒரு 
9ாதிரிAா�த்Hான் இருந்Hது. ஆண் நாAா� இல்டைலகேA என்று. ஆண் குXந்டைHAா�ப் பிறக்�வில்டைலகேA 
என்ற �ருத்Hமும், ஆண் குXந்டைHAா�ப் பிறக்� �ர்ப்பிணி�ளுக்கு �ாழ்த்தும் ஏளனச் சிரிப்டைபத் Hரும் 
நிடைலயில் இவ்�ருத்Hம் �ந்HHற்கு அடைH ஆ[ா� முன்பு வெசால்லக் கே�ட்டிருந்கேHன். 9னிHர்�டைளப் 
கேபாலில்லா9ல் ஆண் வெபண் உறவு பற்றிA விழிப்புமில்லா9ல் இது �ளர்ந்து நான்டை�ந்து குட்டி�டைளப்
வெபற்றுத் Hள்ளுகே9 என்பதும் இAலாடை9க்�ான �ருத்H9ளித்Hது. ஆனாலும் நண்பன் ஏ�ாம்பரம் 
Hஞ்டைசயில் பாலுவின் அண்[ா குXந்டைH வெசளம்Aாவிற்கு வெசான்ன நாய்க்�டைH உண்டை9Aானால் 
இHற்கு �ருத்Hப்ப�த் கேHடை�யில்டைல. 

ஒவ்வெ�ாரு நாயும் குதிடைர உAரம். எHற்கும் அ�ன் அடைசA கே�ண்�ாம். ஒரு நாய் Hண்ணீர் வெ�ாண்டு 
�ரும். இன்வெனான்று டூத் பிரஷ்ஷில் கேபஸ்டை� அழுத்திக்வெ�ாண்டு �ந்து பல் கேHய்த்து விடும். 
இன்வெனான்று வெ�ந்நீர் கேபாட்டு உ�ம்புக்கு ஊற்றித் கேHய்த்து விடும். இன்வெனான்று துடை�த்து விட்டு 
டிரஸ்வெ�ல்லாம் 9ாட்டிவிடும். 

�ண்�டைள அ�ல விரித்து என்டைனயும் பாலுடை�யும் வெசளம்Aா பார்த்Hது. 

சிரிக்�க்கூ�ாது. நாய் முதுகில் ஏறிக் வெ�ாண்டுHான் ஆபீஸிற்குப் கேபாய் �ருகே�ன். ராத்திரி வெபட் 
கேபாட்டு படுக்� டை�த்து முதுகில் Hட்டித் தூங்� டை�க்கும். இன்னும் எல்லாகே9. 

வெசளம்Aாக்�ண்ணு 9ா9ா வெசால்றது வெபாய் என்றான் பாலு. 

இல்டைல உண்டை9ன்கேனன் நான். 

மிஸ் என்டைன அடிச்சா ஒங்� நாய் திருப்பி அடிக்கு9ா என்று வெராம்ப சந்கேHாஷத்கேHாடு குXந்டைH 
கே�ட்�து. 

ஆனாலும் இந்H நாய்க்குட்டி கேசர்க்டை�யும் சு9ப்பதும் வெபறு�தும் கூச்சப்பட்� அல்லது வெ�ட்�ப்ப�த் 
Hக்�வெHன நிடைனக்கு9ா . கேராட்டில் �டைளA �ரும் நாய்�டைளப் பார்க்கும் கேபாது அப்படியில்டைலவெAன 
உ[ர டை�க்�ப்படுகிகேறன். 9னிHர்�ளுக்கு அறிவு �ளர்ந்HHால் கூச்ச9ா அறிவு �ளராHHால் கூச்ச9ா 
வெHரிAவில்டைல. 9ாம்பிஞ்சு�ளுக்�ா�க் �ல்வெலறியும் சிறு�ர் சிறுமிAர் ஒவ்வெ�ாரு பிஞ்சும் 
விழுந்Hகேபாது நானடித்H �ல்லில்Hான் விழுந்HவெHன உரிடை9 வெ�ாண்�ாடினர். 

தினமும் இங்கு �ரும் நீ நான் �ரு�Hற்கு முன் என்ன வெசய்திருந்Hாய் என்கிறான் நண்பன். 

நீ �ரு�Hற்கு முன்பும் இடைHகேA வெசய்து வெ�ாண்டிருந்கேHன் என்கிகேறன். நாம் கேபச கே�று என்ன 
Hடை�Aா� இருக்கிறது. சரிAான இ�த்தில் �ந்துவிட்�ாய், ஆனால் எது Hடுக்கிறது, எந்H நிXல், நிXல்�ள்
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எதிவெரதிகேர கூடுகே9. வெ�ாடுக்�ப் ப�ாHடை� எடுத்துக் வெ�ாள்ளப்படுகின்றன. கேபசு அல்லது 
கேபசுகின்கேறன். �ா அல்லது �ருகிகேறன். வெ�ாடுக்� ஆரம்பித்து விடு. நானும், 

இந்H 9ாடைல கேநரங்�டைள H�றா9ல் சினி9ா கேபாகும் ஒரு�னு�ன் கேபாக்கிவி�லாம். படிக்�த் வெHரிந்H 
ஒரு�னு�ன் ஒப்படை�த்துக் வெ�ாள்ளலாம். கேரடிகேAாடை�த் திருகி, வெHருடை� கே�டிக்டை� பார்த்து, 
பார்க்�ப் கேபாய் பார்க்�ப்பட்டு, இரண்டு கேபரும் ஒன்றா� �ந்Hால் கேபானால் வெHருவில் வீடு�ளில் 
Hடைல�ள் முடைளப்பதும் உண்டை9 . மு��ாடைAத் திருப்பி அ�னா அ�ளாவெ�னக் கே�ட்கும் கிXவி�ள். 
உண்டை9 . நாங்�ள் கேபானால் கூ�, நீ கே�ட்கிறாய். நீ கேபானால், நீ கேபானாலும் பார்ப்ப�ர்�டைளக் 
��னிக்� எனக்கு கேநரமில்டைல. இது உண்டை9Aா. பல கேநரங்�ளில் உண்டை9. HனிAனாய்ப் கேபாகும் நான்
Aார் Aாரால் Aார் Aாரா� உ[ரப்ப�க்கூடும். வெHரு நாய்�ள் அருகே� �ந்து துணிடைA மு�ர்ந்து என் 
மு�த்டைHப் பார்க்கின்றன. என் �ண்�டைளக் �ண்டு விலகின. மு�ர்ந்து பார்க்� முடிAாது �ட்�ப்பட்�டை�
சங்கிலிடைA இழுத்துக் வெ�ாண்டு குடைரத்து எக்கின. நான் ��ந்துவிடுகிகேறன். வெHரு முடைனயில் 
அடைரயிருளில் இருக்கும் இடைளaர்�ள் வீட்டு �ாயிலில் நிற்கும் வெபண்�ள். திண்டை[யில் கேபசும் 
ஆண்�ள். இ�ர்�டைள நான் உ[ர்�Hால் பார்க்கிகேறன். என்டைனப் பார்க்கிறார்�ள். பார்க்�ாHது கேபால் 
இரு சாராரும் வெசய்து வெ�ாண்டிருக்கிகேறாம். 

நான் வெசல்�து அசந்Hர்ப்ப9ான கேநரவெ9ன உ[ரும் கே�டைளயிகேலHான் அ�ர்�ள் பார்க்கிறார்�ள். நீ 
வெ�ாஞ்சமும் அலட்டிக்�றகேHயில்டைல என்றான் �ழியில் ஒரு�ன். நான் பார்க்�ப்படு�டைH உ[ரா9கேல 
வெசன்ற �[த்திகேல இது நி�ழ்ந்Hது. ஒரு அதிர்ச்சி. எனினும் நான் சூXடைல 9றந்து வெசல்கிகேறன். சூXல் 
என்டைனக் ��னிப்பHாயிருந்Hாலும், ��னிப்பHாய் வெசால்�து வெபாய்Aானாலும், Aார் Aாடைர எது எடைH 
நி�ழ்த்துகிறார்�ள் நி�ழ்த்துகிறது. என்னுடை�A கே�டைல என்ன, நான் என்ன வெசய்A கே�ண்டும், நான் 
�சிக்கும் உலடை� யுத்Hத்திலிருந்து �ாப்பாற்றகே�ண்டு9ா? கேசரகே�ண்டு9ா? எது லட்சிAம்? 
உல�த்திலிருந்து விழுந்து என் �யிறு பசிக்கிறவெHன அடைலயும் நான் கே�று எHற்கு அடைலகே�ன்? 
பசிடைAத் தீர்த்துக் வெ�ாண்�தும் எழும் உ[ர்வுடைளத் Hணித்துக் வெ�ாள்�Hற்கு. பிறகு, எனக்கு �Aது 
அதி�ம். கேநரம் அதி�ம். பறடை��ள் மிரு�ங்�ள் 9ரங்�ள் என்ன வெசய்கின்றன. உ[டை�த் கேHடி 
அடைலயும் உயிர்�டைள அலட்சிAம் வெசய்துவிட்டு எடைH நி�ர்த்திக்� அடைலகிகேறன். எத்HடைனகேAா 
நூற்றுக்�[க்�ான ஆயுடைளப் பார்த்திருக்கும் இந்H 9ண்ணில் இத்Hடைன நூற்றுக்�[க்�ான 
ஆண்டு�டைள Aார் அனுபவித்Hார்�ள். நான் கே9ன்டை9 அடை�ந்திருக்கிகேறன் என்பது உண்டை9Aானால், 
நான் கே9ன்டை9 அடை�Aவில்டைல என்பதும் உண்டை9Aாகிறது. ந�ந்HவெHல்லாம் வெபாய்Aாகிறது. நான் 
ந�ப்பது பிறகு வெபாய்Aாகி விடும். ஆனாலும் எனக்குப் வெபாழுடைHப் கேபாக்�கே�ண்டும். என் முடிவு 
வெHரிAாH ஆயுடைள முடித்துக்வெ�ாள்ள �ழி�டைளத் கேHடுகிகேறன். அதில் என்ன உன்னH9ானது, ஒகேர 
�ாட்சியின் �ால்9ணிப் கேபாதில் ந�ரசங்�டைளயும் �ாட்டி எனக்கு அசடு �ழியும் நா��மும் பலருக்கு 
ரசடைனAாய் இருக்கிறது. 

நான் அ�ர்�ளுக்குப் புரிAவில்டைல எனில், நான் எHனுடை�A கே�ா[ம், அ�ர்�ள் எHனுடை�A கே�ா[ம், 
9ற்ற உயிர்�ளுக்கு இல்லாH உரு�ான பிரச்சிடைன�ள் 9னிHனுக்கு உண்�ா? கேரடிகேAா நா��ங்�ள் 
பத்திரிடை� அணுகுண்டு இல்லாH �ாலத்திலும் 9னிHனுக்கும் 9ற்ற உயிர்�ளுக்கும் கே�றுபாடு 
இருக்�த்Hான் வெசய்HHா. 9னிHன் Hான் �ளர்ச்சிAடை�ந்திருக்கிறான் அல்லது 9ாறிக்வெ�ாண்கே� 
இருக்கிறான். 9ற்றடை� 9னிHனின் 9ாற்றத்டைHவெAாட்டி சூXல்�டைள 9ட்டுகே9 9ாற்ற9ாக்�ப்பட்டு 
அடைHயும் உ[ர்ந்Hன�ா உ[ரப்ப� வெசய்Aப்பட்�ன�ா வெHரிAவில்டைல. இருந்து �ருகின்றன. 
ஆனால், 9னிHர்�ளின் பாதிப்பில்லாH புத்திசாலித்Hன9ான ஆர�ார கேபச்சு�டைளயும் ந�த்டைHடைAயும் 
பார்க்� அரு�ருப்பாய் இருக்கிறது. என் �ாலடியில் �டைளA �ரும் நாய்க்குட்டி நிடைறடை�த் Hருகிறது. 
கே�ஷம் கேபா�ாத்Hன்டை9. எத்Hடைன நூற்றாண்டு�ளாகியும் 9ற்ற உயிரினத்தின் உரிடை9Aாய் இருக்கிறது.
நான் கேAாசிக்�த் வெHரிந்H�ன். சிரிக்�த் வெHரிந்H�ன். எழுHத் வெHரிந்H�ன். �ா�னங்�டைள வெ�ாள்டை��டைள
ஆயுHங்�டைள ஆக்�ங்�டைள அழிடை� உண்�ாக்� வெHரிந்H�னுக்கு இந்H இAல்டைப ஏன் வெபறத் 
வெHரிAவில்டைல. அடை�Aவில்டைல. 9னிHனின் இAல்பு என்ன. எவ்�ாறு அது நி�ழும். 9னிHனின் 
இAல்பு �ாட்டுமிராண்டி நிடைல அல்லது அதிலிருந்து �ளர்ந்H நிடைல எனில் இ�ற்றினூகே� இருக்கும் 
இAல்பு என்ன . ரசடைன அXகு �டைல கேபச்சு �ாழ்வு வெ�ட்�ம் சண்டை� நீதி வெHரிந்து வெ�ாள்ளும் பகுதி 
விகுதி வெHரிந்து வெ�ாள்ளும் பூஜ்Aம் வெHரிந்து வெ�ாள்ளும் புத்திசாலித்Hனம் 9ட்டுகே9Aா? மீண்டும் 
இவ்வுலடை� புதிA பார்டை�கேAாடு விAக்� குXந்டைHAா� கே�ண்டுவெ9னில் குXந்டைHHான் �ளர்ச்சிAா, 
இAல்பா. 
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9டைல மு�ட்டில் ஆற்று வெ�ளியில் ��ல் பரப்பில் சிடைறயில் பின் என்வெனதிகேர உAர9ான 9தில் 
சு�ற்றின் உச்சியிலிருந்து 9Aக்�9ான வெ�ளிச்சத்தினூகே� �ளரும் நிலடை� ஏன் விஞ்aானம் 
9டைறக்�வில்டைல என் �ண்�ளிலிருந்து. ஒவ்வெ�ான்றும் எந்திர பூர்�9ாய் ஆ�திலிருந்தும் எது 
நிறுத்துகிறது. அந்H எதுடை� இன்னும் எது எது 9டைறத்து 9னிHடைன இAல்டைப 9ாற்றியுள்ளது. 
என்னுடை�A இAல்பு என்ன. என்டைன எடை� எடை�கேAா உரு�ாக்கி �ரும்கேபாது எனக்கு இAல்பு 
HனிAா� உண்�ா. நான் உரிடை9�டைளப் பற்றிச் சிந்திக்கிகேறன். �ாழ்டை�ப் பற்றி, சாடை�ப் பற்றி, 
�றுடை9ப் பற்றி, 9ந்திரி பற்றி, வெHருவில் கேபா�டைHப் பற்றி, அடுத்H பத்Hாண்டு�டைளப் பற்றி. இடை� 
எப்படி என்டைனப் பாதிக்கின்றன. நான் என்டைனப் பற்றிச் சிந்திப்பதுHான் இAல்பா. என் வெ�ாள்டை��டைள
9ற்ற�ர்�ள் ஏற்� கே�ண்டுவெ9ன்பHா. நான் 9டைறந்Hாலும் என் பி[த்டைH 

9ற்ற�ர்�ள் சு9க்� கே�ண்டுவெ9ன்பHா. 

உ[வுக்�ா� �ாடைலச் சுற்றும் நாய்க்குட்டி HடைலடைAக் �ால்�ளுக்குள் புடைHத்து பக்�த்தில் 
சரிந்திருக்கிறது. 

இது நான் பார்த்து �ளரும் எத்HடைனAா�து நாய்க்குட்டி. நான் Aார் பார்த்து �ளரும் எத்HடைனAா�து 
9னிHன். 

பிரக்டைa, 1975 
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13. �ளடை9 

ஊரில் இன்னும் 9டைX சரிAா� வெபய்Aவில்டைல. ஏரியில் இருக்கும் Hண்ணீர் ஒரு �ாரத்திற்குக் �ா[ாது 
என்றான் வெ9ாழுதி. இங்கே� �வுனில் தினம் 9டைXHான். எHற்�ா�ப் வெபய்கிறது, இங்கே� கேபாய் என்றான் 
இளங்கே�ா. முன்கேபால பரு�த்தில் எதுவும் ந�ப்பதில்டைல. �ாலம் வெ�ட்டுக் கி�ப்பது கேபால் தூறல் 
விழு�தும் வெ�ட்டுப்கேபாயிற்று. உள்ளடியில் இருக்கும் நிலத்துக்�ாரர்�ளா�து வெ�ாஞ்சம் தூறினால் கூ�
பிடைXத்துக் வெ�ாள்�ார்�ள். ஏரிக் �ால்�ாயில் Hண்ணீர் �ந்துவிடும். திருத்துவில் கே9ட்டுக்கு அப்படியும் 
�ராது. என்டைறக்கு ஆற்றிலிருந்து �ா�ாய் வெ�ட்டி�ந்து ஏரிக்கு �ந்து... மூச்சு விட்�ார்�ள் இரு�ரும். 

கிரா9த்தில் ஒவ்வெ�ாரு குடும்பமும் சிHறிவிட்�தும், சிHறு�து9ாய்Aார் நிலத்டைH ��னிக்கிறார்�ள். 
இனிகே9ல் கேபாய் படித்து உத்திகேAா�ம் பார்க்� முடிAாH�ர்�ளும் 9ாடு �ன்று வீடு 9டைன �ாடு�ரம்பு 
வெசாந்Hப் பயிவெரன்று இருப்ப�ர்�ளும்Hான் கிரா9த்தில் இருக்கிறார்�ள். கூ� முக்�ால்�ாசிப்கேபர் 
�ாத்திAார்�ளாகிவிட்டு எந்வெHந்H கிரா9ங்�ளுக்கே�ா கேபா� கே�ண்டிAHாகி விட்�து. அப்படியும் 
இப்படியும் பார்த்Hால் �Aசான�ர்�ளும் வெ�ளிகேA கேபா�ாH�ர்�ளும்Hான் கிரா9த்தில் அதி�9ா� 
இருப்பார்�ள் கேபாலிருக்கிறது. இந்H அXகில் Aார் இனிகே9ல் கேபாய் அங்கு உட்�ார்ந்து வெ�ாண்டு 
நிலத்டைHயும் பயிடைரயும் ��னிக்�ப் கேபாகிறான். உXற�ன் �[க்குப் பாத்Hா உXவுக் கூலிகூ� மிஞ்சாது
என்பது இப்கேபாதுHான் மி�வும் வெபாருந்தி �ருகிறது. எல்லா�ற்றுக்கும் ப[த்டைH முHலில் டை�க்� 
கே�ண்டும் என்றால், கிரா9த்தில் உட்�ார்ந்து வெ�ாண்டு �ாகிHத்திற்கு எங்கே� கேபா�து? கூலி 
முHற்வெ�ாண்டு ரூபாAா�த் Hரகே�ண்டுவெ9ன்பது சம்சாரி�ளால் முடிAாH �ாரிAம். வெநல்லா� 
வெ�ாடுத்துத்Hான் பXக்�ம் இத்Hடைன 9ரக்�ால் கூலி என்று. நிலத்தில் �ாடைல டை�த்து விட்டு 9ணிபார்த்து
கே�டைல வெசய்A முடியு9ா. �ர�ர இந்H ஆட்�ள் ஆபீசிற்கு கேபாகிறாற்கேபால பத்து 9ணிக்கு 
இறங்குகிறான். 9த்திAானம் கே�று இரண்டு 9ணி கேநரம் வெரஸ்ட் எடுத்துக்வெ�ாள்கிறான். எப்கேபாது�ா 
வெ�யில் இறங்குவெ9ன்று பார்த்துக்வெ�ாண்கே� �டைரகேAறி விடுகிறான். எப்படி இப்படியிருந்Hால் 
உருப்படு�து. இவ்�ளவு கேநரம் �ண்டிப்பாய் கே�டைல வெசய்A கே�ண்டுவெ9ன்று சட்�த்டைHக் �ாகே[ாம். 
மீதிக்கு 9ட்டும் நான் முன்கேன என்று �ந்து விடுகிறார்�ள். 

ம்... ம்... ஆ9ாம். அந்Hப் பAல் என்ன ஆனான். இரண்டு �ரு�த்திற்கு முன்பு எருவிற்கு ப[ம் 
இல்டைலவெAன்று �ாங்கிப்கேபானான், முHல் கேபா�த்தில் Hந்து விடுகிகேறவெனன்று. ஆளும் 9ாறிAாயிற்று, 
நிடைறA விடைளA கே�ண்டும் என்று 

அக்�டைறகேAாடு பாடுபட்�ால் Hாகேன... ஏகேHா �ந்H�டைரக்கும் நீ பாதி நான் பாதி என்று இருந்Hால், 
ஆ9ாங்�, நீங்� வெசால்றது �ாஸ்H�ம்ங்�. ஆ9ாங்�. சரிங்�. நீங்� வெசால்றது �ாஸ்H�ம்ங்�, எங்கே�ங்� 
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ந�க்குது. ஆ9ாங்�. ஆ9ாங்�. அப்பிடித்Hாங்� வெசால்றாங்�. என்னங்� வெசய்யிறது Aாருங்� கே�க்�றது. 
�லி முத்திப் கேபாச்சிங்�. இஷ்�ம் கேபாலத்Hாஞ் வெசய்கே�ாம்ன்றானுங்� ஆ9ாங்�. 
அப்பிடித்Hாங்�யிருக்குது. நம்பளுக்கு எங்கே�ங்� புரியுது. என்னகே9ா வெசால்லிக்கிறாங்�. கேநா�ா9 
கேநாம்பு கும்பி� முடியு9ா. �ஷ்�ப்பட்�ாHாம் பூ9ாகேHவி �ண்வெ[த்வெHாறப்பா. 

ஆ9ாங்�. ஆ9ாங்�. ஆ9ாங்�. ஆ9ாங்�. 

இரு�ருக்கும் �AHாகிக் வெ�ாண்டிருக்கிறது அறுபடைH வெநருங்� சில �ரு�ங்�ள். வெ�றும் டை�யில் முXம்
கேபாட்டு என்ன லாபம் என நிடைனத்துக்வெ�ாண்கே� கேபசினார்�ள். �ர்ற �டைரக்கும் லாபம். சண்டை� 
கேபா�ா9ல், வெ�டுபிடி வெசய்Aா9ல் எது வெசய்�Hாயிருந்Hாலும் வெசால்லிவிட்டு வெசய்�துHான் முடைற. 
Aாருடை�A �ஷ்�மும் Aாருக்கும் கே�ண்�ாம். இதிகேல 9டைறத்Hா ப[க்�ாரனாகி வி�ப்கேபாகிகேறாம். நீ 
நூறு நான் நூறு, எது�ா�யிருந்Hாலும் பாதிப் பாதி. 9ற்ற கூலி �டை�Aறாவெ�ல்லாம் வெபாது இல்டைல 
அ�ன் பாதியிலிருந்து வெ�ாடுக்� கே�ண்டிAதுHான். அதுHான் ஊர் நடை�முடைற. சும்9ாயிருந்Hால் 
இரண்டு கேபரும் Hாகேன பட்டினி கி�க்� கே�ண்டும். இரண்டு �ரு�த்திற்கு முன்னால் 9டைXயில்லா9ல் 
கேபாய் அரிசி �ாங்கி சாப்பிடும்படிAாகிவிட்�து. விடைH வெநல்டைலக் கூ� விட்டு டை�க்�வில்டைல. 
9ாட்டுக்கு டை�க்கே�ால் கூ� இல்லா9லாகி விட்�து. பாங்கு�ளில் ��ன் �ாங்கிA�ர்�ள் ��னும் 
திருப்ப முடிAா9ல் �ட்டியும் வெசலுத்H முடிAா9ல் வெ�ாஞ்சம் நிலத்டைH விற்று விட்�ார்�ள். அ�ர், 
அ�ர்கூ�, அ�ர்கூ�. கிரா9ம் என்றால் எல்லாரும் �ளடை9Aா�யிருக்கிறவெHன நிடைனத்துக் 
வெ�ாள்கிறார்�ள். �வுனிலிருப்ப�ர்�ளா�து �ாசு வெ�ாடுத்து கே�ண்டிAடைH எப்படிAா�து �ாங்கிக் 
வெ�ாள்ளலாம். இங்கே� ப[மும் இருக்�ாது. இருந்Hாலும் எடைHயும் �ாங்� முடிAாது. 9ாடும் 
9னிHர்�ளும் குன்றிப்கேபாய் உலவி�ரு�கேH வெபரும்பாடு. Hண்ணீருக்கு படும் அ�ஸ்டைH. �ாயில்லா 
ஜீ�ன்�ள் பாடு மி�வும் கே��லம். இரண்டு கேபர் உ�ம்பிலும் �லு குன்றிவிட்�து. Hாலி �ட்டின 
வெபண்�ாட்டி 9ாதிரி. விற்�வும் முடிAா9ல் ஓ�வும் முடிAா9ல் வெ�ளர�ப் பிடைXப்பு. கேசரிகேA 
�ாலிAாகிவிட்�து. எங்�டைளப்கேபால் சம்சாரி ஓ� முடிAா9ல் இருந்Hது கேபால 9ற்ற�ர்�ளுக்கு 
இல்டைல. நிலத்டைHப் பாராட்டியிருந்H�வெனல்லாம் கூ� எங்கே��ா கூலி கே�டைல கிடை�க்கும், மூட்டை� 
தூக்கும் கே�டைல கிடை�க்கு9ா. எந்H கே�டைல கிடை�க்குவெ9ன குXந்டைH குட்டி�கேளாடு அப்படி 
அப்படிகேA குடிடைச�டைள குட்டிச்சு�ர்�ளா� விட்டுவிட்டுக் கிளம்பிப் கேபாயிருந்Hார்�ள். 
கேபான�ர்�ளில் பாதிப்கேபர்கூ� படைXA ஆசாமி�ள் �ரவில்டைல. தினம் அல்லது 9ாHம் ரூபாய் 
கேநாட்டு�டைளக் டை�யில் பார்த்Hவு�ன், கிரா9த்திற்கு ஏன்�ா கேபா� கே�ண்டும் �ரு�ம் 365 நாளும் 
பாடுபட்�ாலும் ஒழுங்�ா� கூழ் கூ� குடிக்� முடிAவில்டைல என்ற நிடைனப்பு �ந்துவிட்�து. வெ�ாஞ்சம் 
நிலம் வெசாந்H9ா� �ாங்கியிருப்ப�ன்Hான் திரும்பவும் 9ண்டை[க் கிளறிப் பார்க்�லாம் என 
�ந்திருக்கிறான். திரும்பவும் என்ன�ா வெ�ன்றால் கேசாHடைன கேபால சரிAா� 9டைX இல்டைல. Hாக்குப் 
பிடிக்கும் கேபாலத் வெHரிந்Hாலும் படைXA�ற்டைற நிடைனத்Hால் பA9ா� இருக்கிறது. புதிது புதிHா� 
என்வெனன்னகே9ா வெசால்கிறார்�ள். புரிAவும் இல்டைல. ஒன்றும் வெசய்HHா�வும் �ாகே[ாம். கேநரம் 
�ாலம்Hான் வீ[ா�ப் கேபாய்க் வெ�ாண்கே� யிருக்கிறது. என்ன வெசய்கேHாம். என்ன வெசய்கிகேறாம். ஒன்றும் 
புரிAவில்டைல. 

சரிAா� வெசான்னாய். �வெரக்ட். ஆ9ாம். என்ன பண்றது. அப்படித்Hான்யிருக்குது. புரிAல்கேல கேபா. என்ன 
வெசய்Aலாம்ன்கேற என்னகே9ா வெசய்ங்�ய்Aா. எங்கே�யும் அப்படித்Hான்யிருக்குது. �ஷ்�த்டைH வெசான்னா 
கே�க்� முடிAாது. ஒன்றும் புரிAல்கேல. என்னகே9ா வெசய். 

"9கிழ்ச்சி! மிக்� 9கிழ்ச்சி!! வி�சாA வெபருங்குடி 9க்�கேள, எங்�ள் கே�ண்டுகே�ாளுக்கி[ங்� Hாங்�ள் 
இந்H பரு�த்தில் நாற்று விட்டிருப்பது �ா[ 9கிழ்ச்சி! எங்�ளு�ன் ஒத்துடைXத்Hடை9க்கு நன்றி. கே9லும் 
வெசய்A கே�ண்டிA பயிர் பாது�ாப்புக்கு 

கீழ்க்குறித்Hபடி உரமிடுங்�ள். அல்லது எங்�ள் அலு�லடைர ஆகேலாசடைன வெபற சந்தியுங்�ள்." விளம்பர 
�ாகிHத்டைH Aாகேரா வினிகேAாகித்து வெசன்றான். இன்வெனாரு Hபா படிப்பா. படித்Hார்�ள். 

ன்னா அப்பாவு. நாம்பளும் இங்�Hாகேன கீகேறாம், நம்ப கிரா9த்துல வெ�Hப்பாடு Hான். நாத்து ந�வுன்னா
அவுங்� வெசால்றH கே�க்�லாம். நாம்ப யின்னா வெசய்றது. ஆரப்கேபாயி பாக்�ணு9ாம். �ாங்கிப் 
கேபா�றாப்பலAா மூட்வெ� எருவு விக்குது. 

என்டைறக்கு ஊரில் விடைHக்�ப் கேபாகிறார்�ள். �ார்Hாகேன. அதுHான் 9ண்ணுக்கு எடுக்கும். �டை�சியில் 
விடைHக்�க் கூ�ாது. பார்க்�லாம். 9டைX வெபய்Aா9லா கேபா�ப் கேபாகிறது. 
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எத்Hடைன �ண்டி எரு அடித்Hது. இருபது கேபாது9ா. கூ� ஒவ்வெ�ாரு துண்டுக்கும் இரண்டு மூன்று �ண்டி
அடித்Hால் நன்றாயிருக்கும். பசுந்HடைX அடிக்�லாம். இ�னுக்கு அ�னுக்கு என்று துண்டு துண்�ா� 
கேபான H�டை� கேபால வி�க்கூ�ாது. முடிந்Hால் வெ9ாத்Hமும் பயிரி� கே�ண்டும். எல்லா துண்டிலும் 
ஒகேர ச9Aத்தில் விடைHக்� கே�ண்டும் அப்புறம் அறு�டை�யின்கேபாது எடுபக்�ம் பச்டைசAாயிருக்கிறது. 
ஒரு �ாரம் கேபா�கே�ண்டும் என்றாகிவி�க்கூ�ாது. மூட்டை� எடுக்கும்கேபாது �ந்து பாதி ப[த்டைH 
�ாங்கிப் கேபாய் மூட்டை�டைA கேநரா� �Xனிக்கு எடுத்துப் கேபா� கே�ண்டும். 9ா9ாடை�ப் பார்த்Hால் 
விசாரித்கேHன் என்று வெசால். 

சரி, சாப்பிடுகிறாAா குXம்பும் படைXAதும் நிடைறA இருக்கிறது. இடைல கேபாடும்9ா என்றான் இளங்கே�ா .

கே�ண்�ாம் சாமி என்றான் வெ9ாழுதி. 

ஏன். நம் வீட்டுக்கு �ந்Hால் Aாரும் சாப்பி�ா9ல் கேபா� 9ாட்�ார்�ள். 

எங்�ள் வீட்டிகேலகேA நான் படைXAது சாப்பிடு�தில்டைல. உ�ம்பிற்கு ஒத்து வெ�ாள்�தில்டைல என்றான் 
வெ9ாழுதி. 

அப்ப �ரட்டு9ா. �ா. 

சHங்டை�, 1976 
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14. �ாய் அரிசி 

மூன்று 9ாHத்திற்கு முன் நன்றா� இருந்H இ�னப்பாவின் வெபரிAம்9ா ஒரு �ார9ாய்ப் படுத்திருந்து 
வெசத்துப்கேபானHா� கிரா9த்திலிருந்து ஆள் �ந்திருந்Hது. சாHார[9ா� ஒவ்வெ�ாரு முடைறயும் எந்H ஒரு 
�ல்Aா[ம், விகேசஷம் அல்லது சாவு பற்றிA வெசய்தியின் கேபாதும் Aார் கேபாய் �ரு�து என்பது சிறு 
பிரச்சடைனAா�கே� இருந்Hது. இம்முடைறயும் எழுந்Hது. அம்9ா எங்குகே9 கேபா�தில்டைல. அப்பா 
கேபானால் உ�ம்புக்�ா�ாது. Aாரும் கேபா�ா9லும் வி� முடிAாது. வெபரிA சாவு. �டை�சியில் இ�ன்Hான் 
ஆபீசுக்கு லீவு கேபாட்டுவிட்டு கேபா� கே�ண்டிA Hாயிற்று. கிரா9த்திற்குப் கேபா�டைH இ�ன் எப்கேபாதும் 
விரும்புப�னாயிருந்HHால் இந்H சந்Hர்ப்பத்டைHயும் பAன்படுத்H முடிந்Hது. கே9லும் இ�னுக்கு புத்தி 
வெHரிந்து கிரா9த்தில் ந�க்கும் ஒரு சாவுக்கு கேபா�து இதுHான் முHல் H�டை�Aா� இருந்Hது. பத்து டை9ல்
வெHாடைலவிலுள்ள கிரா9த்திற்கு டைசக்கிளில் கேபா�லாம். ஆனால் கேபாகும்கேபாது இருக்கும் 
எதிர்க்�ாற்டைற உத்கேHசித்து பஸ்சிகேலகேA கேபானான். ஊரின் எல்டைலயில் இருக்கும் 9ண்�பத்Hருகில் 
இறங்கி கிட்�த்Hட்� ஒரு டை9ல் ந�க்� கே�ண்டும். இ�ன் சாவு ந�ந்H வீட்டை� அடை�ந்Hகேபாது 
இ�டைனப்கேபால் பலரும் ஆங்�ாங்கிருந்து �ந்து வெ�ாண்டிருந்Hார்�ள். இ�னுடை�A 9ா9ா இ�டைனக் 
�ண்டு HடைலAாட்டினார். இ�ன் அ�ரருகில் கேபாய் என்ன 9ா9ா என்றான். சாப்பிட்டிAா என்றார். ஆச்சு 
என்றான். 9ா9ாவின் கேHாள் மீது டை�டைAப் கேபாட்டுக் வெ�ாண்டு நின்றான். இரு�ரும் சிறிது கேநரம் 
கேபசா9ல் நின்றனர். உள்ள கேபாய் �ரணு9ா என்றான். கேபாய் �ா என்றார். கேபாய் HடைலடைAக் 
�ாண்பிச்சுட்டு இங்� �ந்துவிடு. இ�னும் HடைலAாட்டி விட்டு சாவு ந�ந்H வீட்டின் முன்புறம் 
வெசன்றான். 

இ�னுக்கு அண்[ன் முடைறAா� கே�ண்டிA வெசத்துகேபான பாட்டியின் 9�ன் �ாசல் திண்டை[யில் 
கேசார்ந்H மு�த்து�ன் உட்�ார்ந்திருந்Hார். இ�ன் கேபாய் அ�ரருகில் வெநருங்கி உட்�ார்ந்து எப்கேபா 
என்றான். கேநத்துல்லாம் கூ� நல்லார்ந்Hாங்� Hம்பி. �ாடைலயில்Hான். ஆனா ஒரு �ார9ா வெ�ாஞ்சம் 
கே9ாசம்Hான். �Aசாச்சி என்றார். கே�று ஒன்றும் விசாரிக்�த் கேHான்றவில்டைல. வெHரிAவில்டைல என்றும் 
நிடைனப்புற்றான். உள்கேளயிருந்து வெபண்�ளின் அழுடை� வெபரிHா�க் கே�ட்�து. இன்னும் சிலர் உள்கேள 
புதிHா� நுடைXந்திருந்Hார்�ள். ஊர் குடிAான�ப் வெபண்�ளும் ஆண்�ளும் �ாசலில் ஒருபக்�9ா� 
டை�டைAக் �ட்டிக்வெ�ாண்டும், மு��ாயில் டை�யூன்றியும் அவ்�ப்கேபாது ஓர9ா� வெ�த்திடைல எச்சிடைல 
பீச்சி பா�9ாய் நின்றிருந்Hனர். கே9லும் கூட்�ம் அதி�9ா�Hற்குள் உள்கேள கேபாய் �ந்துவி� கே�ண்டும் 
எனத் கேHான்றிAது. அHற்குள் அண்[கேன கேபாய் பாட்டிAப் பார்த்துட்டு �ந்து உக்�ாந்துக்� Hம்பி என 
வெசால்லிக் வெ�ாடுத்Hார். இHனால் HAக்�ம் இன்னும் அதி�9ா� கே9லும் சில நிமி�ங்�டைள உள்கேள 

56



எட்டிப்பார்த்து கூட்�த்டைH அளவெ�டுப்ப�ன் கேபால வெசல�ழித்துப் பின் உள்கேள நுடைXந்Hான். 
நின்றிருந்H சில வெபண்�ள் விலகி �ழி வெ�ாடுத்து இ�டைன Aாவெரன்று ஊன்றிப் பார்ப்பHாய்த் 
வெHரிவித்Hார்�ள். கூ�த்தில் Hடைரயில் பாய் HடைலAடை[ கே9ல் பி[ம் இருந்Hது. அந்Hப் பாட்டி குள்ளம் 
என்பது இப்கேபாதும் வெHளி�ா�த் வெHரிந்Hது. சடைHவெAல்லாம் சுருங்கிப் கேபாய் பல்லில்லாH �ாய் சிறு 
குமிழ் கேபாலவும் �யிறு 9ட்டும் கே9டிட்டும் இருந்Hது. டை�யிரண்டும் 9ார்பிற்கு கே9லா� 
டை�க்�ப்பட்டிருந்Hன. கேபாட்டிருந்H Hங்� �டைளAல், �ழுத்தில் மூணு��ம் வெசயின் எல்லாம் 
பளபளவெ�னத் கேHான்றின. வெநற்றியில் விபூதி மூன்று கீறா� வெ�ளுத்திருந்Hது. இது�டைர சூழ்ந்திருந்H 
ஊது�த்தி 9[த்டைHயும் மீறி ஏகேHா ஒரு �ாசடைன �லந்திருந்HடைH உ[ர்ந்Hான். பி[த்டைHச் சுற்றியும் 
உட்�ார்ந்திருந்H 9�ள், 9ரு9�ள், Hங்டை��ள் பாட்டியின் வெபருடை9�டைள இ�னுக்கு[ர்த்தும் �டை�யில் 
குரவெலடுத்துப் பாடி அழுHனர். ஈவெAான்று �ாயுHட்டில் உட்�ார்ந்Hது ஒருத்தி அடைH டை�டைA விசி 
விரட்டினாள். டை�கே9ல் உட்�ார்ந்Hது. அங்கிருந்தும் அடைH டை�டைA வீசி விரட்டினாள். 9ற்ற டை�கே9ல் 
உட்�ார்ந்Hது. அங்கிருந்தும் அடைH விரட்டி, முXங்டை�யில் துணிடைA இழுத்து வெசருகினாள். அந்H 
முXங்டை�யில் ஒரு அங்குல நீளத்திற்கு ஏகேHா கே�ார் ர[ம் இருந்து நீர் �சி�டைH அப்கேபாது இ�ன் 
பார்த்Hான். ஏம்9ா அந்H வெசன்டு பாட்டிடைல எடு. இன்னுங் வெ�ாஞ்சம் ஊது�த்திAக் வெ�ாளுத்து. ஒரு 
நிமிஷம் பாட்டை� நிறுத்தி அ�ள் ஒரு வெபண்ணி�ம் வெசான்னாள். 

இ�ன் திரும்பி வெ�ளிகேA �ந்து 9றுபடியும் திண்டை[யில் அ9ர்ந்Hான். அம்9ா Aாரும் �ரலிAா 
என்றார் அண்[ன். இ�டைர முன்வெபல்லாம் எல்லாடைரயும் கூப்பிடு�து கேபாலகே� 9ா9ா 9ா9ாவெ�ன்று
கூப்பிட்டு �ந்Hதும், பிறகு Aாகேரா அண்[னா� கே�ண்டுவெ9ன வெசால்லிAதின் கேபரில் அண்[வெனன்று 
அடைXப்படைHயும் நிடைனவூட்டிக் வெ�ாண்டு, �Xக்�9ா� வெசால்�டைH மீண்டும் வெசான்னான். ஒ�ம்பு 
சரியில்கேல அண்கே[ கேபா�ணும்னுHான் வெசான்னாங்�. ஆனா �ந்Hா திரும்பியும் ஏHா�து 
ஆ�ப்கேபாகுதுன்னுHான். அது சரி. இப்ப பர�ாயில்கேல யில்கேல என்று கே�ட்டு விட்டு வெ9ளன9ானார் 
அ�ர். வெ9து�ா� எழுந்து 9ா9ா நின்றிருந்H இ�த்திற்கு ந�ரலானான். எங்கே�யும் கேபாயி�ாகேH என்றார் 
அண்[ன். HடைலAாட்டிக் வெ�ாண்கே� 9ா9ாவி�ம் கேபானான். டை�வெAல்லாம் ர[9ா இருக்கு 9ா9ா. 
எப்படிAாச்சி. 9ா9ா இ�டைனப் பார்த்து, �Aசாச்சில்கேல என்று ஒரு நிமிஷம் சும்9ாயிருந்து, மீண்டும், 
ஒரு9ாச9ா எப்பப் கேபாவுதுன்னுல்கேல �ாத்துக் வெ�ாண்டிருந்Hாங்� என்றார். அ�ன் வெபாண்ணுக்கு கே�ற 
நிச்சAHார்த்Hம் பண்[ான். நல்ல�ால9ா கேநத்து Hள்ளிட்�ா கிXவி. 

எப்ப�ாம் �ல்Aா[ம். 

�ர 9ாசம் பதிகேனXாம் கேHதி. 

என்ன 9ா9ா இது ஒரு 9ாசங்கூ� யில்கேல. 

இ�ன் ஸ்வீ�ாரம் கேபான�னில்கேல. அHனாகேல தீட்டு இல்கேல. 

அந்Hப் வெபண் பார்க்கும்படிAா�கே� இருந்Hாள். அண்[ன் 9�ளா�வும். இ�ன் சித்Hப்பா 
ஆகிறாவெனனத் வெHரிAா9கேலா அ�ளும் ஒருவிH9ாய்ப் பார்த்துச் வெசன்றிருந்Hாள். 

சீக்கிரம் தூக்கினா கே�டைளக்கு எல்லாம் முடிக்�லாம். Aாகேரா வெசால்லிக்வெ�ாண்டிருந்Hார்�ள். 

சங்கு 9ட்டும் அவ்�ப்கேபாது ஒலித்து ஓய்ந்Hது. 

வெ�ட்டிAானும் அ�னுடை�A ஆட்�ள் இரு�ரும் பாடை� �ட்டு�தில் ஈடுபட்டிருந்Hனர். வெ�றும் 
Hட்டுப் பாடை�Hான் �Xக்�வெ9ன்பHால் அ�ர்�ளுக்கு கே�டைல அதி�மில்டைல. இரண்டு நீள9ான 
டை�பரு9ன் வெ�ாம்பு�ளும் குறுக்கே� ஏணி 9ாதிரி நாடைலந்து சிம்பு�ளும் டை�த்து �ட்டி விட்�னர். 
டை�க்கே�ால் பந்தில் HடைலAடை[யும் பச்டைச வெHன்னங்கீற்றில் பாயும் முடை�Aப்பட்டு HAாராயிருந்Hன. 
தீச்சட்டியில் வெநருப்பு உண்�ாக்�ப்பட்டு புடை�ந்Hது. படைXA சந்Hனக்�ட்டை�டைA Aாகேரா வெ�ா[ர்ந்து 
வெ�ாடுக்� அடைH துண்டு�ளாக்கி அ�ன் 9டியில் �ட்டிக் வெ�ாண்�ான். �ாடைXயிடைல அடி9ட்டை�டைA 
சாண் நீளத்திற்கு துண்டு�ளாக்கி அHன் ஒரு நுனியில் துணிப்பந்துக்�டைளக் �ட்டினான். உள்ளிருந்து 
வெ�ா[ர்ந்H பசும் வெநய் �9�9வெ�ன்று 9[ம் வீசி நாக்கில் நீர் ஊறச் வெசய்Hது. ஐந்து பலம் வெநய் 
வீ[ாக்�ப்படு�து இ�னுக்கு �ருத்H9ளிப்பHாயிருந்Hது. வெ�ட்டிAான் சிறிதும் கே�று பா�டைனயின்றி 
துணிப்பந்து சுற்றிA ஒவ்வெ�ாரு �ாடைX9ட்டை�த் துண்டை�யும் வெநய்க்கிண்[த்தில் விட்டு நன்றா� 
பூசினான். சங்கு மீண்டும் விம்மிAது. 
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ஒரு நீள9ான வெபஞ்ச் நடுத்வெHருவில் கேபா�ப்படு�து இரண்டு வெபரிA அண்�ாக்�ளில் நீர் 
நிரப்பப்வெபறு�து. 

சில உள்ளூர் உறவினர்�ள் மும்முர9ா� கே�டைலயில் ஈடுபட்�னர். 

உம். உம். Aாரும் அXக்கூ�ாது. 

ஆச்சா. �ரிடைச எடுத்து �ர Hாம்பாளத்தில் எல்லாத்டைHயும் டை�யுங்�. இந்Hாப்பா சீக்கிரம் �ா. 

ஒரு Hாம்பாளத்தில் எண்வெ[ய் சீக்�ாயிலிருந்து பXம், கேHங்�ாய், இளநீர், பூ, �ாவி�ர்[த்தில் ஒரு 
பு�டை� இத்Hடைனயும் டை�க்�ப்வெபற்று சற்றுத் Hள்ளியிருந்H ப டைன கே�ாயில் �டைர 
எடுத்துச்வெசல்லப்பட்டு அங்கிருந்து சங்கு ஒலிக்� �ரிடைச �ந்Hது. 

அழுடை� சற்று ஓய்ந்திருந்Hது. 

Aாரும் அXக்கூ�ாது. அபிகேஷ�ம் ஆ�ப்கேபாகிறது. 

இரு�ர் உள்ளிருந்து பாட்டிடைAப் பிடித்து �ந்Hனர். ஒரு அடி சுற்றளவு பரு9ன் கூ� இருக்கு9ா என 
ஒடுங்கியிருந்Hது அது. குளிப்பாட்டும்கேபாது Hடைலக்கு உAர9ா� டை�க்�கே�ா வெபஞ்சு Hடைல 9ாட்டில் 
உAர்த்தி டை�க்�கே�ா சரிAான �சதிடைAத் கேH� முடிAாH அ�சரத்தில் 9ரு9�ன் வெபஞ்சின் மீது ஏறி 
9ாமிAாடைர சாய்ந்Hாற் கேபால் பிடித்து �ால்�ளில் Hாங்கி, HடைலடைA கேநர்ப்படுத்தி நின்றான். 

அனுப�மிக்� ஒரு கிX�ர் எடுத்து Hர எண்வெ[ய் சீக்�ாய் எலுமிச்சம்பXம் பால் Hயிர் பஞ்சாமிர்Hம் 
இளநீர் �ந்Hப் வெபாடி என Hடைலயும் உ�ம்பும் நடைனந்து வெ�ளுத்H மூஞ்சி 9ஞ்சள் �லந்து வெHரிந்Hது. 
நடைனAாH �ால்�ளின் மீது Hண்ணீடைர ஊற்றி முடிந்Hது. பி[த்துக்கு அபிகேஷ�ம் ஆனடைH வி� Hாங்கி 
நின்ற அந்H 9ரு9�னின் �ால்�ளுக்கு முட்டியிலிருந்து இப்கேபாகேH அபிகேஷ�ம் ஆனது 
கே�டிக்டை�Aாயிருந்Hது. வெநற்றியில் திருநீடைறப் பூசி �ாவி நிற புதுப்பு�டை�டைA அப்படிகேA சுற்றினர். 
�Hம்ப சரம் 9ாடைலAா�ப் கேபா�ப்பட்�து. �ற்பூரம் ஏற்றப்பட்டு �ாட்டி வெநருப்புச்சட்டியில் 
கேபாட்�னர். அது�டைர வெநய்ப்பந்Hம் பிடித்து பாட்டிக்கு �ழி �ாண்பித்துக் வெ�ாண்டிருந்H கேபரன் 
கேபத்தி�ளி�மிருந்து அடை� �ாங்�ப்பட்டு அடை�யும் வெநருப்புச் சட்டியில் கேபா�ப்பட்�ன. 

அXக் கூ�ாது. Aாரும் அXக்கூ�ாது. 

அ�ளுக்வெ�ன்ன, �ல்Aா[ சாவு. திருப்திAா� கேபாயிருக்�ா. 

வெபரிA�ர்�ள் வெசான்னாலும் ஏகேHாகே�ார் �ார[த்துக்�ா� வெபண்�ள் அழுது நின்றனர். 

முடை�ந்H பச்டைசப்பாயில் உ�ல் டை�க்�ப்பட்டு அப்படிகேAத் தூக்கிப் கேபாய் பாடை�யில் டை�த்து 
நா�ா�ால் �ட்�ப்பட்�தும் கிரா9த்திலிருக்கும் உறவினர்�ளில் நால்�ர் முன்�ந்து எடுத்துத் 
கேHாள்�ளில் டை�த்Hனர். சங்கு ஊதிAது. கேHங்�ாயில் �ற்பூரம் ஏற்றப்பட்டு சுற்றித் Hடைரயில் சிHறிAது. 
சற்றுத் Hள்ளி திண்டை[யில் உட்�ார்ந்து கேபசிக் வெ�ாண்டிருந்H�ர்�ளும், நின்றிருந்H�ர்�ளும் கும்பலா� 
நின்றனர். 

அம்9ா கேபாறிAா 

எங்�ள் வீட்டுட்டுப் கேபாறிகேA பாட்டி 

மு�த்தில் அடைறந்து வெ�ாண்டு 9ரு9�ளும் கிXவியின் ச� கேHாழி�ளும், 9ற்றும் சிலரும் ஓவெ�ன அரற்ற 
அ�ர்�டைள அ�ற்றிக்வெ�ாண்டு ஒரு கே��த்தில் பாட்டி புறப்பட்�ாள். சிலர் Hடைரயில் உருண்டு அழுHனர்.
அ�ர்�டைள சிலர் தூக்கு�Hாய்த் கேHற்றினர். சங்கு கேHய்ந்Hது. 

கேHாளில் கேபாட்டு அழுக்கே�றிA துண்டு �ாற்றில் பறக்� �ன்னம் புடை�க்� அ�ன் சங்கூதிச் வெசன்றான். 
அண்[ன் வெநருப்புச் சட்டி புடை�A எடுத்து இரு�ரடை[ப்பு�ன் ந�ந்Hார். 

ப டைன கே�ாயில் பக்�ம் திரும்பி ஊர்க்குற்றங்�டைர அம்9ன் கே�ாயிடைலத் Hாண்டி ஒரு கும்பல் வெHா�ர 
பாடை� ��ந்Hது. ஊரிலிருந்து சுடு�ாடு வெராம்பத் வெHாடைலவில்டைல. மிஞ்சினால் இரண்டு பர்லாங் 
இருக்குவெ9னத் கேHான்றிAது. சின்ன வெ�ட்�வெ�ளி வெHன்ப� �ன்னிக்கே�ாயிலுக்குப் பின் அரிச்சந்திரன் 
கே�ாயில் அருகில் பாடை� Hடைரயில் இறக்�ப்பட்�து. சங்கு உரத்Hது. 
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ஒரு பித்Hடைள பூடை  Hட்டில் நல்ல பச்சரிசியும் ��டைலப் பருப்பும் �லக்�ப்பட்டு சிறிது வெ�ல்லமும் 
கேபாட்டு மூன்று பாடைற�ளில் வெ�ட்டிAான் டை�ப்பிடி டை�ப்பிடிAா� மூன்று முடைற டை�த்Hான். 

�ந்H �ழி அடை�Aாளத்திற்�ா� டை�க்�ப்படு�து. இதுவெ�ன இ�னா�கே� நிடைனத்துக் வெ�ாண்�ான். 
�ாக்�ாய் குருவி�ள் தின்று விடு9ாHலால் பி[த்தின் ஆவி மீண்டும் வீட்டுக்கு �ர நிடைனத்Hாலும் �ழி 
வெHரிAா9ல் திடை�த்து நின்றுவி� இந்H அரிசி ��டைலப் பருப்பு அடை�Aாளம் என இ�ன் 
நிடைனப்புற்றடைH Aாரி�மும் கே�ட்� முடைனAவில்டைல. 

அரிச்சந்திரனுக்குச் கேசர கே�ண்டிAடைHச் வெசலுத்தி விட்டு மீண்டும் பாடை� தூக்�ப்பட்டு மீண்டும் 
ஐம்பHடி Hள்ளி எரிக்குமி�த்தினருகில் இறக்�ப்பட்�து. புளிAங்�ட்டை��ளும் கே�லி�ாத்Hான் 
�ட்டை��ளும் பச்டைசAா� அடுக்�ப்பட்�ன. அHன் மீது �றட்டி�ள் பரப்பப்பட்�ன. பி[த்டைHச் சுற்றிக் 
�ட்�ப்பட்டிருந்H �ட்டு�ள் �த்திAால் அறுக்�ப்பட்�ன. பச்டைச ஓடைலகேAாடு பிடித்து Hடைல9ாட்டில் 
ஒரு�ரும் �ால்9ாட்டில் ஒரு�ரும் பிடித்து தூக்கிப்கேபாய் சிடைHயில் டை�த்Hனர். கூ� �ந்H�ர்�ள் 
பலரும் Hள்ளித்Hள்ளிப் படைன 9ர நிXல்�ளின் கீழ் உட்�ார்ந்து கேபசலாயினர். அண்[னும் கிரா9 
ஊராட்சித் Hடைல�ரும், ஊர்ப் வெபரிA�ர்�ள் சிலரும் சில இடைளaர்�ளும் 9ட்டும் ச�ங்கு�ளுக்கு உHவி 
நின்றனர். இ�ன் பதிடைனந்து அடிதூரத்தில் நின்று கே�டிக்டை� பார்த்துக் வெ�ாண்டிருந்Hாள். ஒரு 
புதுப்பாடைனயில் நீர் வெ9ாண்டு �ரப்பட்டு அண்[ன் அடைHத் Hடைலயில் Hாங்கி இ�ம் �லHா� �லம் 
�ரச் வெசய்Aப்பட்�ார். ஒரு இ��லம் �ந்Hதும் ஒரு �ல்லால் பாடைனயில் ஒரு பக்�த்தில் அடிக்�ப்பட்டு 
ஓட்டை� �ழிகேA நீர் பீச்சி அ�கேர நடைனந்து கேபானார். அந்Hப் பாடைனடைA பின்பக்�9ா� �ாங்கி 
சற்றுத்Hள்ளிக் கீகேX வெநாறுக்�ப்பட்�து. வெ�ட்டிAான் பி[த்தின் �ால்9ாட்டிலிருந்து Hடைல�டைர 
9டைறக்கும்படிAான நீளத்டைH 9ட்டும் விட்டு மீதியிருந்H பு�டை�யின் பகுதிடைA கிழித்து சுருட்டி 
பக்�த்திலிருந்H Hன் ஆடைள பி[த்தின் Hடைல 9ாட்டில் வி�ப்பட்டுள்ள துணிடைA இரு டை��ளாலும் 
பிரித்து பிடிக்� டை�த்து நின்றான். 

வெ�ாள்ளிச்சட்டி ஒரு பக்�ம் டை�க்�ப்பட்டு புடை�ந்து வெ�ாண்டிருந்Hது. 

�ாய்க்�ரிசி கேபாடுப்பா. 

அண்[ன் இரண்டு டை��ளிலும் கேசர்த்துப் பிடித்து மூன்று முடைற முறத்திலிருந்H அரிசிடைA எடுத்து 
பிடித்திருந்H பு�டை�த் Hடைலப்பில் வெசாரிந்Hார். ஒரு முடைற சிடைHடைAச் சுற்றி �ந்து �ால்�டைளத் வெHாட்டு 
�[ங்கினார். பின், வெபரிA�ர், ஊராட்சி 9ன்றத் Hடைல�ர், இரண்வெ�ாரு வெபரிA�ர்�ள். Hள்ளி 
உட்�ார்ந்திருந்H�ர்�ளும் வெ9து�ா� எழுந்து �ரலாயினர் முறத்திலிருந்H அரிசி முழு�தும் Hடைலப்பில் 
கேபா�ப்பட்டிருந்Hது. Hடைலப்பிலிருந்H அரிசிடைA மீள முறத்தில் Hாழ்த்திக் வெ�ாண்கே� வெ�ட்டிAான் 
உரக்�க் கூவினான். 

�ாய்க்�ரிசி கேபா� �ாங்�. 

�ாய்க்�ரிசி கேபா�ணும் �ாங்�. 

தூரத்தில் உட்�ார்ந்திருந்H�ர்�ளும் எழுந்து �ந்Hனர். �Aது வித்திAாசமின்றி அடைன�ரும் மூன்று பிடி 
அரிசி எடுத்து வெசாரிந்து ஒரு முடைற �லம் �ந்Hனர். சில கேபர் கும்பிட்டு விலகினர். சிலர் வெநளிந்H�ாறு 
வெசன்றனர். இரண்டு முடைற பு�டை�த் Hடைலப்பிலிருந்து அரிசி முறத்துக்குப் கேபாயிற்று. அப்படியும் 
வெ�குசிலர் மிஞ்சினர். வெ�ட்டிAான் Aாடைரயும் வி�க்கூ�ாது என்ற எச்சரிக்டை�கேAாடு மீண்டும் 
கூவினான். 

�ாய்க்�ரிசி கேபாடுங்� �ாங்�. 

இ�டைன சில கேபர் பார்த்Hார்�ள். இ�ன் 9ட்டும்Hான் எஞ்சி நின்றான். 

இ�னால் ந�ர்ந்துகேபாய் �ாய்க்�ரிசி கேபா� முடியுவெ9னத் வெHரிAவில்டைல . 

மீண்டும் மீண்டும் பி[த்தின் 9டிAான �ாயில் கேபா�ப்பட்டு எடுக்�ப்பட்� அரிசிடைAத் வெHாட்டு 
எடுத்து இ�னால் கேபா� முடிAாவெHன்கேற உ[ர்ந்Hான். அHன் �ாய்க்குள் டை�டைA விட்டு 
கேபா�ப்பட்டுள்ளடைH எடுத்து மீண்டும் இ�னும் கேபா� கே�ண்டுவெ9ன்பது இ�னால் முடிAாது. 
ந�ரா9ல் பார்த்து நின்றான். 
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சிறிது கேநரம் பார்த்H வெ�ட்டிAான் இனியும் �ாக்� முடிAாவெHன்படைH உ[ர்ந்து Hடைலப்பிலிருந்து 
அரிசிடைA முறத்தில் வெ�ாட்டி எடுத்துச் வெசன்று தூர டை�த்Hான். Hடைலப்டைப மு�த்டைH மூடி HடைலAடியில் 
வெசாருகினான். 

சHங்டை�, 1976 
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15. நீட்சி 

முச்சந்தியில் இ�ன் நின்று வெ�ாண்டிருந்Hான். எங்கே�Aா�து கேபாய் �ந்து வெ�ாண்டிருந்Hானா, இல்டைல, 
வீடு பக்�த்தில்Hான் இருப்பHாய் �ாற்றா� வெ�ளியில் நிற்கிறானா. 9ாடைல கே�டைளவெAனத் கேHான்றிAது. 

ஒரு வெபரிA சுற்றிலும் �ண்[ாடிச் சு�ர்�ளின் மூலம் உள்கேள ந�ப்படைH வெ�ளிக் �ாட்டும் 
கேஹாட்�டைலக் ��ந்து இப்கேபாது �ந்திருப்பHாய் உ[ர்ந்HHன் மூலம் சற்று வெHாடைலவு ந�ந்துHான் 
�ந்திருக்கிறாவெனனத் வெHரிந்Hது. பின் இரவின் சில 9ணி கேநரங்�ள் Hவிர 9ற்வெறப்கேபாதும் அங்கு 
சர்வீஸ் உண்�ாHலால் நிடைறA 9னிHர்�ள் �ந்து வெ�ாண்கே� இருந்Hார்�ள். இரு�டை� உ[வு�ளு�ன் 
9துபானங்�ளும் கே�பிளில் சர்வ் வெசய்Aப்படு�தும் கூட்�ம் அதி�ம் �ரு�Hற்கு �ார[9ாயிருக்கும். 
�Xக்�9ான சர்�ர்�ளி�ம் �ந்து அ9ரும் �ாடிக்டை�Aாளர்�ளி�ம் சர்�ர் முதுடை�த் Hட்டு�தும்கூ� 
நி�ழ்ந்Hாலும் முHலாளி வெபாம்டை9 கேபாலிருந்Hான். 9ற்ற கேநரங்�ளில் என்ன நி�ழுவெ9ன்பது இ�ன் 
9ற்ற கேநரங்�ளில் வெசல்�தில்டைலAாHலால் வெHரிAவில்டைல. 

அந்Hச் சூXடைல விட்டு இ�ன் முச்சந்தியில் நிற்பHாய் உ[ர்ந்Hகேபாது சற்று இருட்� ஆரம்பித்திருந்Hது. 
முன்டைனவி� கேராடு வெநருக்�9ா�வும் ஆகிவிட்டிருந்Hது. பக்�த்திலிருந்H ஒரு 9ாவுமில் இன்னும் 
இடைரச்சலிட்டுக் வெ�ாண்டிருந்Hது. அடைH வெAாட்டியிருந்H நீள9ான திண்டை[யில் சிலர் 
உட்�ார்ந்திருந்Hார்�ள். அதில் மூன்று �ாக்கி உடை�Aணிந்H கூலிAாட்�ள் கேபான்று �ா[ப்பட்� 
கிX�ர்�ள் எHற்�ா�கே�ா �ாத்திருப்படைHப்கேபாலக் குத்துக்�ாலிட்டும் எழுந்து நின்றும் நிடைலயின்றி 
இருந்Hார்�ள். Aாகேரா இரு�ர் ஒரு முனிசிபல் �ழிவு நீர் �ண்டிடைA இழுத்து �ரு�து கிXக்கிலிருந்து 
புலப்பட்�து. கிX�ர்�ள் எழுந்து நின்று வெ�ாண்�னர். வெபரிA பீப்பாடைA சுற்றிலும் சட்�மிட்டு 
�ண்டிAான அHன் Hடைல9ாட்டில் வெ�ள்டைள சட்டை�யும் �ாக்கி அடைரக்�ால் நி ாரும் அணிந்திருந்H�ன்
முHலில் வெHளி�ானான். Hடைலயில் வெHாப்பியு�ன் கேHான்றிA அ�ன் ட்ராபிக் �ான்ஸ்�பிள் எனத் 
கேHான்றினான். அ�ன் பின்னால் Hடைலயில் சி�ப்புக் �ந்Hல் முண்�ாசு�ன் �Xக்�9ான �ண்டிகேAாட்டி 
டைபAன் இழுத்து �ந்Hான். முச்சந்தி �ந்Hதும் �ண்டியிருப்படைH நிறுத்தி �ான்ஸ்�பிள் �ண்டிச் 
சட்�த்தின் கீழ் வெHாப்பிடைA ஒரு டை�Aால் பிடித்Hபடி குனிந்து �ந்Hான். அ�ன் வெ�ளிகேA �ந்Hதும் 
டைபAன் ஒரு�கேன அந்H �ண்டிடைA கே9கேல இழுத்துப் கேபானான். டிரஸ்டைச சரிவெசய்து வெ�ாண்டு 
ஓர9ாய்க் கி�ந்H �ட்�9ான வெபரிA கே9டை�டைA நடு கேராடுக்குக் �ாலால் Hள்ளிச் வெசன்றான். பின் அHன் 
கே9ல் ஏறி நின்று சுற்றிலும் பார்த்Hான். சுறுசுறுப்படை�ந்து இHற்�ா�கே� �ாத்திருந்Hது கேபால இருந்H 
மூன்று கிX�ர்�ளும் Hடைரயில் கி�ந்H ஒரு வெபரிA �ட்�9ான �றுப்பு H�ரத் H�ட்டை� நடுகேராடில் 
Hள்ளினார்�ள். 
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பார்த்து நின்றிருந்H இ�ன் அதிர்ச்சிAடை�ந்து ' நீங்� ஏன் இடைHச் வெசய்Aறீங்�. அ�ன் திட்�ப் கேபாறான்' 
எனக் �த்தினான். அ�ர்�ள் இ�டைன ஏகேHா கேபாலப் பார்த்Hார்�ள். ஒரு கிX�ன் உHட்டை�ச் சுழித்துச் 
வெசான்னான். 'நீ சும்9ாயிருந்Hா கேபாதும். அ�ங்�ளால எங்�ளுக்கு பAமில்கேல. உன்கிட்�Hான். நீ 
வெசால்லிக்கினு திரிAப் கேபாகேற எல்லார் கிட்�யும்னுHான். நீ பாட்டுக்கு கேபாகேAன். �ந்துட்�ான்.' 

இ�ன் பார்த்திருக்கும் கேபாகேH மூன்று கேபரில் இரு�ர் H�ட்டின் கே9ல் உட்�ார்ந்து ஏகேHா வெசய்�து 
கேபாலிருக்�, 9ற்ற�ன் கேபாகும் �ா�னங்�டைள நிறுத்தி கேபா�ச் வெசான்னான். பின் கேபாலீசுக்கு 
கேநாட்டு�ளும் கிX�ன் H�ட்டில் சில்லடைற�ளும் கேபாட்டு பஸ் லாரிக்�ாரர்�ள் வெசன்று 
வெ�ாண்டிருந்Hார்�ள். 

சிறிது கேநரம் பார்த்து நின்றிருந்H�ன் கே9லும் இருட்டிAHாய் உ[ர்ந்து இ�ன் வீட்டுப்பக்�ம் ந�ர்ந்Hான்.
விரும்பாH ஆபீஸ் டை�பிஸ்ட் வெபண்ணின் வெHாடை��டைள டை��ளால் அழுத்திப் பிடித்திருந்Hாய் 
உ[ர்ந்து திடுக்கிட்�ான். இது�டைர இ�ன் ஆபீசிலிருந்Hானா இல்டைல கேராடிலிருந்Hானா என 
கேபHலித்து விழித்Hான். கேராடில் �ண்� கேஹாட்�ல், கிX�ர்�ள், கேபாலீஸ் இ�ர்�ளு�ன் நிடைனவு 
கூர்ந்Hகேபாது, இ�ன் விரும்பாH அ�ளின் வெHாடை��ளின் �ல் Hன்டை9டைA உள்ளங்டை��ள் குறுகுறுத்து 
ந�ந்HHாய் உ[ர்த்தின. இ�ன் விAர்க்� Hடு9ாற்றத்து�ன் மு�ம் நிமிர்த்திAகேபாது அ�ளின் சிரிப்பு 
அரு�ருப்பூட்டிAதும் உ[ர்ந்து மீண்டும் அரு�ருப்படை�ந்Hான். ஆனால், இ�ன் ந�ந்து �ந்H கேபாகேH 
இடைHச் வெசய்திருப்பHாய்த் கேHான்றிAது. பார்த்Hடை��ளா அ�ள் வெHாடை�டைA உ[ர்த்தின. 

இ�ன் வீட்டை� வெநருங்கிAகேபாது வெHருகே� வெ9ௌனத்தில் இருந்து இ�ன் �ருடை�டைA 
அசாHார[9ாக்கிAது. Hடைல �ாகேHாரங்�ளிலும் ஆங்�ாங்கும் நடைரத்து �Aது நாற்பத்டைHந்Hாகி 
விட்�வெHனத் HனிகேA கேHான்றிAது. 9டைனவி  ன்னகேலாரமிருந்து உரக்� முணுமுணுத்Hாள். 'அப்பா, 
நல்ல �ாலம் அந்H கே9ாகினிப் பிசாசு கிளம்பச்கேச எதிகேர �ரா9 இருந்தீங்�கேள ! Aார் வெசத்துப் கேபாய் 
கே9ாகினிப் பிசாசா� உலவுகிறாள் என இ�ன் நிடைனவுக்குத் கேHான்றவில்டைல. பக்�த்து வீட்டில் இருந்H 
குப்Hப் வெபண் வெசத்துப்கேபாய் விட்�Hா� இ�ன் 9டைனவி வெசால்லியிருப்பHாய் ஒரு நிடைனவு 
கேHான்றிAது. அ�ள் அXகு எனவும் கேHான்றிAது. குப்Hப் வெபண்�ள் அXகு என வெசால்லிக் வெ�ாண்�ான். 

வீட்டுக் குறட்டிகேலகேA நின்று வெHருக்கே�ாடி �டைர வெ�றித்துப் பார்த்Hான். வெHருக்கே�ாடியில் அ�ள் 
கேபாய்க் வெ�ாண்டிருந்Hாள். அ�ளுடை�A சர்�ாலங்�ாரம் இ�னால் பூர[9ாய்ப் பார்க்�ப்படு�Hாய் 
உ[ர்ந்Hான். கே��9ாய்த் வெHருவில் இறங்கிக் �த்தினான். 'கே9ாகினி கேHவி. அ�ள் திரும்பினாள். 'ஓ . 
நீங்�ள் �ந்து விட்டீர்�ளா.' அ�ள் அXகில் இ�ன் திக்கித்து நின்றான், இ�டைன கேநாக்கி உ�ம்வெபல்லாம்
சிரிப்பா� அ�ள் �ந்து வெ�ாண்டிருந்Hாள். 

பிரக்டைa, 1974 

II

(சுருக்�ம்)

"உ�ம்வெபல்லாம் ஒளிAா� கே9ாகினியின் உ�ல் �ானத்தில் கி�ந்Hது. இல்டைல. �ானத்டைHப் பார்த்து 
9ாடியில் கி�ந்Hது... 

�ாக்�ர் ஒவ்வெ�ாரு ஆணும் வெபண்ணும் உறவின்றிகேA Hங்�ள் Hங்�ள் உ�ல் திசுக்�ளிலிருந்து �ார்பன் 
�ாபி�டைள உண்�ாக்� முடியும் என்கிறீர்�ள். அப்படித்Hாகேன, பிறகு உறவு என்பது என்ன? 

ஆன்9 விடுHடைல கேபாலல்ல... விஞ்aான பூர்�9ா�, உன் கேபரனுக்கு எத்HடைனகேAா கேபரனும் 
கே9ாகினி�ளால் தூக்கிவெAறிAப்பட்டுக்வெ�ாண்கே�..... 

என் இறப்புக்கு �ட்�ாAம் நீங்�ள் �ரகே�ண்டும் என்பது கேபால... அடுத்H கே�டைல கேசாற்றுக்கு �ழி 
வெசால்லுங்�ள்... நான் கே��ல9டை�Aா9ல்... 

பகேல, கேசாற்றுக்கு �ந்துவிட்�ாய் 

பிரக்டைa, 1975
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Aாரும் ��டைலப்ப�ா9ல் கேராகே�ாரத்தில் கி�ந்H அந்Hக் கிX�ன் உ�ம்கேப வெபரிA கேநாAா�த் 
கேHான்றினான். இடுப்பில் கி�ந்H அழுக்குத் துணி வெபாருத்Hமின்றிக் கி�ந்Hது. நடைரத்H பிசுக்கே�றிA Hாடி.
மீடைசக்குள் புடைHந்துக் கி�ந்H மு�த்தில் �ண்�ள் உயிரின்றி வெ�ளுத்திருந்Hன. டை��டைள பின்னுக்கு 
ஊன்றி �ால்�டைள முன்பக்�ம் விரித்து டை�த்தும் அ�ன் உ�ல் எழும்ப முடிAவில்டைல. எவ்�ளவு 
கேநர9ா� அ�ன் இப்படிக் கி�க்கிறான்? அ�னால் கேபச முடியுவெ9ன்பது அவ்�ப்கேபாது சற்றுக் 
குரவெலழுப்பிAதிலிருந்து வெHரிந்Hது. கேராடில் கேபாய்க் வெ�ாண்டிருந்H �ா�னங்�ள் சற்று ஒதுங்கி அ�ன் 
9னிHன் 

என்படைH ஒப்புக் வெ�ாண்�ன�ாய்ப் புரிA டை�த்Hன. குறுக்கே� ஓடி�ரும் நாய் பூடைன பன்றி�ளின் மீது 
ஏற்றி இறக்கு�டைH Hவிர்க்�ாவிட்�ாலும் ஒரு 9னிH உ�ம்பின் மீது ஏற்றி விட்டுச் வெசல்ல Hங்�ளுக்�ா� 
பAப்படுகிறார்�ளாHலால், அ�ன் இன்னும் உயிகேராடு கி�ந்Hான். கே9லும் ப�லா�யிருந்Hது அ�னுக்கு 
பாது�ாப்பளித்Hது. அ�னுக்கு என்ன கே�ண்டும், எழுந்து ந�க்� கே�ண்டு9ா, சாப்பிட்டு எத்Hடைன 
நாட்�ளாகிAது என்படைH Aாரி�9ா�து, �டை��ளிலா�து வெசால்லிக் கே�ட்� அ�ன் ந�ப்பது 
அ�சிA9ாகிறது. அலு�ல�ங்�ளுக்குச் வெசல்கே�ாரும், �ல்லூரிக்குச் வெசல்லும் 9ா[�ர்�ளும் நின்று 
கே�ட்டு உHவிச் வெசய்Aக்கூடிA கேநரம் உள்ள�ர்�ளா� இல்லாHது அ�டைன கே9லும் அரற்றச் வெசய்Hது. 
வெHளிவில்லாH குரல் Aாரா�து அ�ன் டை��டைளப்பிடித்துத் தூக்கி நிறுத்தி சாடைலகேAாரத்தில் ந�க்� 
விட்டுவிட்�ால் கேபாது9ா ஆனால் அHற்கும் Aாருக்கும் கேநரமில்டைல என்பகேHாடு அ�ன் உரு�த்டைH 
பார்க்� கேநாAாளிAா� இருக்�கே� வெHாட்டுத் தூக்கி வி� அரு�ருப்படை�ந்து வெசன்றார்�ள் என்பது 
சரிAாயிருக்கும். கேராகே�ாரத்தில் கி�க்கும் கேநாAாளி�டைளத் தூக்கிவி�வும் பசி என்றால் தின்னக் 
வெ�ாடுக்�வும் பாது�ாப்பா� இருக்�வும். எல்லாரும் HAாரா� இருக்�கே�ண்டும் என்பது இAலாHது. 
அHற்�ா� அரசாங்�ம் இருப்பHா� 9னிHர்�ளும் சமூ� கேசடை�க்�ாரர்�ள் இருப்பHா� அரசாங்�மும், 
��வுள் 9ட்டுகே9 இருப்பHா� அ�னும் �ருது�Hா� ஒரு ஆள் அந்H கே��த்திலும் �ருத்து 
வெசால்லிவிட்டுப் கேபானான். அந்H ஆடைள நிமிர்ந்து கூ� பார்க்� முடிAா9ல் கிX�ன் கி�க்�கே� 
அ�னால் நன்றி வெசால்ல முடிAவில்டைல. 

நீங்�ள் அந்H 9னிHரா� நாங்�ள் நிடைனப்பHால் எங்�ளுக்கு கேபட்டிAளிக்� ஒப்புக் வெ�ாண்�Hற்கு 
மி�வும் நன்றி திரு. கு9ாரசாமி அ�ர்�கேள, கே�ள்வி�டைள ஆரம்பிக்�லா9ா. 

நன்றி . ஆரம்பிக்�லாம். 

நீங்�ள் எத்Hடைன �Aதிலிருந்து வெபாடி கேபாடுகிறீர்�ள்? 

என்னுடை�A பதின்மூன்றா�து �Aதிலிருந்து. எHற்�ா�ப் கேபாடுகிறீர்�வெளன கே�ட்�9ாட்டீர்�வெளன 
நம்புகிகேறன். (சிரிப்பு) 

(சிரிப்பு) இல்டைல. உங்�ள் நம்பிக்டை�டைA சிHற அடிப்பHாயில்டைல. ஒரு நாடைளக்கு எத்Hடைன கிராம் 
வெபாடி கேபாடுகிறீர்�வெளன வெசால்ல முடியு9ா சராசரிAா�. 

சராசரிAா� ஐந்து கிராமிருக்�க்கூடும். 

உங்�ள் இத்Hடைன �ரு�ப் வெபாது �ாழ்வில் அறுநூற்று ஐம்பத்கேHழு கிகேலா முப்பது கிராம் வெபாடி 
கேபாட்டிருக்கிறீர்�ள். இHற்�ா� நீங்�ள் எப்கேபாதும் உபகேAாகிக்கும் �ாரம் 9[ம் கு[ம் நிடைறந்H 
கிரா9ம் விலாஸ் மூக்குப் வெபாடி �ம்பனி சார்பில் "வெசம்மூக்குச் வெசல்�ர்” எனும் வீர விருடைHAளித்து 
9லர் கிரீ�ம் சூட்டுகிகேறாம். இடை�யில் இன்வெனாரு கே�ள்வி. உங்�ள் 9டைனவி வெபாடி கேபாடு�துண்�ா. 

இல்டைல. வெபண்�ள் வெபாடி கேபாடு�டைH நான் எதிர்க்கிகேறன். புடை�யிடைல சி�வெரட் உபகேAாகிப்பதில் 
ஆட்கேசபடை[யில்டைல. 

�டை�சிAா� இக்�ால இடைளaர்�ளுக்கு நீங்�ள் அருளக் கூடிA வெபான் வெ9ாழிடைA வெபாடி வெ9ாழிAா�ச் 
வெசால்ல இAலு9ா. 

Hாராள9ா�ச் வெசால்ல இAலும். வெபாடி இல்லா9ல் புரட்சி இல்டைல. 

***
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புதிHா� �ந்து ஐம்பத்திகேAழு �ாரங்�கேள ஆகியிருந்H அந்Hப் ப�த்திற்கு மீண்டும் டிக்வெ�ட் 
கிடை�க்�ா9ல் சலிப்பு�ன் நின்றான் கு9ாரசாமி. அ�டைனப் கேபான்ற இடைளaர்�டைள மி�வும் 
��ர்ந்திழுக்கும்படிAா� அது HAாரிக்�ப்பட்டிருந்Hது. இன்டைறக்கு முன்கூட்டிகேA �ந்தும் பத்து ஆள் 
இருக்கும்கேபாது மூடிவிட்�ான். நாடைளக்கு அடைர கே�டைள 9ட்�ம் கேபாட்டுவிட்டு �ந்து நின்றுவி� 
கே�ண்டிAதுHான் என நிடைனத்Hபடி சுற்றிலும் அர்த்Hமின்றிப் பார்த்Hான். சற்றுத் Hள்ளி எதிரில் ஒரு 
�ட்சிப்வெபாதுக்கூட்�த்திற்�ா� சினி9ாப் பாட்டு அலறிக் வெ�ாண்டிருந்Hது. மு�த்டைH சுளித்Hபடி 
பக்�த்தில் ஒரு திகேAட்�ரில் ஓடும் ஏற்வெ�னகே� ஏவெXட்டு முடைறப் பார்த்H பா�ா�தி ப�த்திற்கு 
�ாலிAா�த் Hானிருக்குவெ9ன அந்Hப் பக்�ம் விடைரந்Hான். டிக்வெ�ட் வெ�ௌண்�ர் திறந்திருந்Hது. 

***

வெ�ாடி �ம்பத்திற்�ான நடு�ல்டைல திறந்துவிட்டு Hாடைனத்Hடைல�ர் கூட்� கே9டை�யில் ஏறினார். 

இகேHா �ல் கேHான்றி 9ண் கேHான்றா �ாலத்து முன் கேHான்றிA மூத்H குடியில் பிறந்H நாலடைரக்கே�ாடித் 
HமிXர்�ளும் HமிXச்சி�ளும் விரும்பும் உல�த் Hடைல�ர் வெபருந்Hடை� கு9ாரசாமி அ�ர்�ள் 
�ந்துவிட்�ார்�ள். அ�ர்�டைள உங்�ள் Hா�ம் தீர்க்� வெ�ாள்டை� விளக்� 9ாரி வெபாழிA வெபாற்பாHம் 
வெHாட்டு அடைXக்கிகேறன். 

அடைH நான் �ழி வெ9ாழிகிகேறன். 

Hடைல�ர் அ�ர்�கேள! 

புளிAம் பXம் உலுக்கிA புனிHத் Hடைல�ருக்கு எங்�ள் வெHான்னூறாம் �ட்�ம் முப்பத்கேHXாம் கிடைள 
9ன்றம் சார்பா� இந்H 9லர் 9ாடைலடைA வெபான்9ாடைலAா�... (Hடைல�ர் பிடுங்கி �ழுத்தில் கேபாடு�Hாய் 
கீகேX எறிகிறார்.) 

நண்பர்�கேள, கேHாXர்�கேள, வெபரிகேAார்�கேள. Hாய்க்குலகே9 நாட்டின் �ருங்�ாலக் �ல�க் �ண்9ணி�கேள 
இந்Hக் கு9ாரசாமிடைAப் பற்றி அ�ன் வெசால்கிறானாம் இ�ன் Aாவெரன்று வெHரிAாHா. இ�ன் 
ப[க்�ாரனானது எப்படிவெAன்று வெHரிAாHா என்று. எனக்குத் வெHரிAாHா உங்�ளுக்குத் வெHரிAாHா. Hாய்க்
குலத்துக்குத் வெHரிAாHா Aாருக்கும் வெHரிAாHா அ�ன் எப்படி �யிறு �ளர்த்Hாவெனன்று. இன்று நாட்டில் 
அரகேசாச்சு�து 

நாவெனன்பHால் நீங்�வெளன்பHால் நம்டை9ப் கேபாங்�வெளன்கிறான். (டை�Hட்�ல்) இந்H உல�கே9 ஒன்று 
என்பது எங்�ள் வெ�ாள்டை�Aாயிருக்கும்கேபாது, அ�ன் இங்கு �ந்து சாப்பிடு�Hால்Hான் அரிசிப் பஞ்சம் 
�ந்திருக்கிறவெHன்பது ந9க்வெ�ல்லாம் வெHரிAாHா. Hண்ணீர்ப் பஞ்சம் �ந்திருப்பது Aாராவெலனத் 
வெHரிAாHா (டை�Hட்�ல்). ஆடை�Aால் என்னருடை9 Hாய்க்குப் பிறந்H�ர்�கேள அந்நிAர்�டைள விரட்டி 
சுAாட்சி வெபறுகே�ாம் (ஆர�ாரம், டை�Hட்�ல்). வெபறு�துHான் பஞ்ச நி�ார[ம். அHற்�ா� எங்�ள் 
கேHர்Hல் நிதிக்குப் வெபரு9ளவில் நிதி அளித்து �ரும் முடைறயும் நாங்�கேள அரிAடை[யில9ர்ந்து Hமிழ்ச் 
வெசங்கே�ால் ஏந்தி ந�ாத்H நீங்�ள் உறுதிவெ9ாழி பூ[ கே�ண்டும் பூணுவீர்�ள் என்படைHக் கூறி, 
நானின்னும் நூறு கூட்�ங்�ளுக்கும் கே9லா�ச் வெசன்று வெ�ாள்டை� விளக்�ம் Hரகே�ண்டியிருப்பHால் 
இத்து�ன் விடை� வெபற்று அ9ர்கிகேறன். நன்றி, �[க்�ம்.  {விசில். டை�த்Hட்�ல்} 

***

மீண்டும் கேபட்டி . 

சுAாட்சி என்பது வெபாடி கேபாடும் விஷAகே9ா அல்லது கேபசுகிற விஷAகே9ா அல்ல. உங்�டைளவி�த் 
தீவிர9ான�ர்�ள் தீர்க்�9ான�ர்�ள் இருப்பது வெHரியும். நீங்�ள் என்ன வெசய்கிறீர்�ள். 

நாங்�ள் எவ்�ளகே�ா வெசய்கிகேறாம். நீங்�ள் வெசால்லுங்�ள். எடைHAா�து விட்டு விட்கே�ாவெ9ன்று. 
அடைHயும் வெசய்திருப்கேபாம். 

ஆனால், நீங்�ள் வெசய்துள்ளHா�க் கூறிA�ற்றில் வெபௌதீ�9ான பாதிப்பு ஒன்றும் உ[ரப்ப�வில்டைலகேA.

விடைரவில் உ[ர்வீர்�ள். எவ்�ளகே�ா வெசய்கிகேறாம். 

அந்Hக் கிX�டைனத் தூக்கி ந�க்� விட்டீர்�ளா. 
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எத்HடைனகேAா கிX�ர்�ள். 

அந்Hக் கிX�ன். அந்Hச் சாடைலயில் ந�க்� முடிAா9ல். 

அந்Hச் சாடைலயில் நானின்னும் கேபா�வில்டைல. எனினும், எங்�ள் ஆட்�ளில் ஒரு�ர் நிச்சAம் 
தூக்கிவிட்டிருப்பார். கே9லும் நீங்�ள் ஒன்று புரிந்து வெ�ாள்ள கே�ண்டுவெ9ன நிடைனக்கிகேறன். இவ்�ாறு 
Hனிப்பட்� ஆட்�டைளத் தூக்கி விடு�தில் பAகேனதுமில்டைல என்பது எங்�ள் �ருத்து. 

எல்லாக் கிX�ர்�ளும் எல்லா சாடைல�ளிலும் தூக்கிவி�ப்படு�Hற்�ா� விழுந்து 

கி�க்� கே�ண்டுவெ9ன்கிறீர்�ளா? 

நாங்�ள் ஆ�ாA வி9ானங்�ளில் எப்கேபாதும் கேபா�தில்டைல AாHலால் கேபா�ாHகேபாது தூக்கி 
விடுகே�ாம். 

அப்படிAானால் எல்கேலாருக்கும் 9லிவு விடைல  �ாயு வி9ானங்�ள் HAாரித்Hளிப்பீர்�ளா. 

இத்திட்�ம் ஏற்�னகே� பரிசீலடைனயில் இருக்கிறது. எனினும், அந்Hரத்தில் Aாரும் விழுந்திருக்� 
முடிAாHாடை�Aால் கேபாக்கு�ரத்கேHா கேநரகே9ா Hடை�ப்ப�ாது என்பதும் எங்�ள் அடைசக்� முடிAாH 
நிடைல. பார்க்� பAன்படுத்துகே�ாம். 

***

பிற்ப�ல் நீண்டு முடிAாH நிடைலAா� 9ாடைல ஐந்து 9ணிக்கும் வெ�யில் அதி�9ாய் இருந்Hது. 
இருப்பி�ங்�ளுக்குச் வெசல்லும் கேநரவெ9ன்பHால் ந�ந்து வெசல்�ாரும் மிகுதிAாயினர். புளிA 9ரங்�ள் 
அ�ர்ந்து �ளர்ந்H கேரா�ா� இருந்HHால் நிXல் இருந்தும் சூரிA வெ�ப்பத்டைHக் குடைறக்�வில்டைல. 
கிX�ன் சா�ா9ல் கி�ந்Hான். நடுவில் Aாகேரா இரக்�ப்பட்�து இடைறந்து கி�ந்H கேசாற்றின் மூலம் 
வெHரிந்Hது. அப்படியும் அ�ன் �ாய்ந்து முனகிக் வெ�ாண்டிருந்Hான். தூக்கி விடும்படிக் டை��டைள 
நீட்டினான். கேநாAாளி கேபாலிருந்H அ�டைனத் தூக்கி விடு�வெHன்பது அரு�ருப்டைபத் Hரும். பக்�த்தில், 
எதிரில் �ருப�ர்�ள் பார்ப்படைH சகிக்�கே�ண்டி �ரும். டை�யில் �ாகேலஜ் புத்H�ங்�கேளாடு கு9ாரசாமி 
குXம்பிAபடி சில அடி�ள் அ�டைனத் Hாண்டிப் கேபானான். கிX�னின் குரல் இன்னும் தீன9ாய் 
வெ�ாஞ்சம் தூக்கி நிறுத்தி விட்டுப் கேபாகும்படி வெ�ஞ்சிAது. கே9லும் ந�க்� ஒப்பா9ல், ஒரு நிடைலயில், 
திரும்பி �ந்து கிX�னுடை�A நீட்டிA இரு டை��டைளயும் பிடித்துத் தூக்கி நிறுத்தினான். முதுகில் 
கூனு�ன் வெ��வெ��க்� கிX�ன் நின்றான். 9றுவினாடி கூ�த்திரும்ப கீகேX விழுந்துவி�லாம் கேபாலத் 
கேHான்றிA அ�டைனப் பார்ப்படைHத் Hவிர்த்து கு9ாரசாமி கே��9ாய் கே9கேல ந�ந்Hான். 9ணி ஆறு. 
சீக்கிரம் வீட்டிற்குப் கேபா� கே�ண்டும். 

***

என் கூ�ப் பத்து கேபர் கே�ண்�ாம். ஒருத்Hன் �ரட்டும். உண்டை9Aா� நிடைனக்கிறH வெசஞ்சி �ாட்�கேறன் 
என்றான் கு9ாரசாமி. 

ஏற்வெ�னகே� சில H�டை��ள் நண்பர்�ளி�ம் வி�ாதிக்கும் கேபாது இம்9ாதிரி வெசால்லியிருந்Hது 
நிடைனவுக்கு �ரா9கேல ஒவ்வெ�ாரு H�டை�யும் வெசால்லி �ருகிறான். மி�த் தீவிர9ா� அரசிAடைலயும் 
சமுHாAத்டைHயும் ஆட்சிடைAயும் வி�ாதித்து முடி�ா�ச் வெசால்�து இது கேபாலிருக்கும். 

நல்ல கே�டைலயில் சம்பளத்தில் இருக்கும் அந்H நண்பர்�ள் அHற்கு கே9ல் தீவிர9ாய்ப் கேபச9ாட்�ார்�ள்.
உ�கேன வெசால்லி விடு�ார்�ள். ஒரு 9ாற்றம் �ரத்Hான் கேபாகிறது. புரட்சி �ந்H பிறகு நாங்�ளும் அதில் 
�லந்து வெ�ாள்கே�ாம். 

மீண்டும் கு9ாரசாமி கே�ட்பான்: ஏன் ஆரம்பிப்ப�ர்�ளாய் இருக்�க் கூ�ாது. 

�டை[Aாழி, 1976 

IV

ஏங்� ஒரு டை� புடிச்சி  ன்னலுக்�ா வெ�ளிA Hள்ளிடுங்� என்று அந்H சின்ன டைபAன் வெபட்டியிலிருந்H 
ஒவ்வெ�ாரு ஆளாய் வெ�ஞ்சினான். பக்�த்து வெபரிA ஊரிலிருந்து நடுவில் ஒரு ஊர் ஸ்கே�ஷனில் பாசஞ்சர் 
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டிவெரயின் நின்றகேபாது எதிரில் �ந்H இன்வெனாரு புடை��ண்டியிலிருந்து ரயில்கே� ஸ்கு�ாடினர் இறங்கி 
கே��9ா� ஒவ்வெ�ாரு வெபட்டியிலும் புகுந்H கேபாது அரிசி வெ�ாண்டு வெசல்லும் ஆண்�ளும் வெபண்�ளும் 
பரபரப்படை�ந்து ஓ� முற்பட்�னர். ஸ்கே�ாடு பூந்துட்�ான் ஸ்கே�ாடு என்று ஒருத்திHான் டை�த்திருந்H 
இரு சிறிA அரிசி டைப�ளின் மீது சாய்ந்து 9டைறத்Hபடி உட்�ார்ந்து வெ�ற்றிடைல கேபா�லானாள். டிக்கிட்டு 
�ாங்�ாH �ஸ்9ாலங்�Hா யிப்பிடி. அதுயின்னாடி அப்பிடி துட்டு. எம் வெபா[ாத்தும் கே9ல் கேபா�ற 
துட்டு. 

கே�ாணி�ளில் டைHக்�ப்பட்டு ஒழுங்�ா� பத்து மூட்டை� அரிசி �ழிடைA அடை�த்து சற்று முன்Hான் ஒரு 
வெபரிA ஆளால் ஏற்றப்பட்டிருந்Hது. ஏம்பா ஏம்பா �ர்ற கே�சன்ல �ண்டி நிக்கும் இHத் தூக்கி அப்பிடி 
கேபாட்டுடுங்�. டைபAனி�ம் டிக்�ட்டும் இல்டைல. இது Aாருது இது Aாருது என்று கே�ட்டு 
�ம்பார்ட்வெ9ன்ட் முழு�தும் ஒரு கே��த்தில் பார்த்து முடித்H ஸ்கு�ாட் ஆட்�ளி�ம் Aாரும் முழு 
அளவில் ஒப்புக் வெ�ாள்ளவில்டைல. வெலட்ரினுக்குள் புகுந்திருந்H சிலரும் வெ�ளிகேA வெ�ாண்டு 
�ரப்வெபற்றனர். பத்து மூட்டை�க்கும் லக்கே�ஜ் சார்ஜ் நாற்பது ரூபாய் என நிர்[யித்HHற்கு கேபசா9ல் 
ப[ங்�ட்டினான். அந்H வெபரிA ஆள். அவ்�ளவு அரிசி மூட்டை��டைள �ழி கூ� இல்லா9ல் ஆள் 
உட்�ாரவும் �சதியில்லா9ல் கேபாட்�து குறித்கேHா, கேபா�லா9ா என்பது குறித்கேHா Aாரும் 
��டைலப்பட்�Hா�த் வெHரிAவில்டைல. ஏவெXட்டு அடைரசிப்பங்�ளு�ன் 9ாட்டிக்வெ�ாண்� கிரா9த்து 
இடைளaன் Hனக்கு கேபா�ப்பட்� லக்கே�ஜ் சார்ஜ் இருபது ரூபாய் அதி�வெ9ன அ�ர்�ளு�ன் 
வெ�ாச்டைசAா� �ாHா�லானான். அ�னுடை�A கேபச்சு எரிச்சல் மூட்�க்கூடிAHா�வும் அதி�ாரி�டைள 
அ�9திப்பHா�வும் குற்றத்டைH 9றுப்பHா�வும் கேHான்றிAது. 

சின்னடைபAன் இந்H �லாட்�ாவின் நடுகே� Hனது அடைர மூட்டை�டைA கே��9ா� 9றுபக்� சீட்டுக்�டியில்
Hள்ளிவிட்டு ஒதுங்கி நின்று வெ�ாண்�ான். பக்�த்து ஊரு �ந்து�ப்கேபாவுது சார். என்னால் தூக்கிப் 
கேபாட்டுட்டு வெ�ளிA ஓ� முடிAாது சார். �ரிடைசAா� வெ�ஞ்சினான்.  ன்னல் ஓர9ாய் உட்�ார்ந்திருந்H 
இரு�ர் அ�னுக்�ா� மூட்டை�டைA தூக்கி வெ�ளியில் கேபா� ஒப்புக்வெ�ாண்�னர். 

கே�ய் ஒழுங்�ா ப[த்Hக் �ட்டிடு. எங்�வெளப் பாத்Hா நீங்� Aாரு ப[ங்கே�க்�றதுக்குன்னு கே�க்�கேற. 
ஸ்கு�ாடு�ா. �ந்து கேபாற �ார்டு கேபாலீ�ன்னு ஒன்னு வெரண்டு குடுத்Hா கேபாயி�றாகேபாலன்னு 
நிடைனச்சிக்கினுகீறிAா. 

பத்துHான் கீதுன்னா. இதுன்னா �த்Hரிக்�ா விAாபாரம்னு வெநடைனச்சிக்கினிAா. ரசீது இருபதுக்கு 
கேபாட்�ாச்சி. �ட்டுவிAா 9ாட்டிAான்னு வெசால்லு. நாங்� கே9ல வெசய்AறH வெசஞ்சிக்�கேறாம். 

ஒழுங்�ா �ாடைலயில பால்�ண்டியில் கேபாய்கினு யிருந்திகேA. இன்னா ஆச்சி ஒனக்கு. அரிசி 
விAாபாரின்னு வெநனச்சி இம்9ா கேநரம் 9ரிAாடைHAா கேபசகேறன். இல்கேலன்னா ந�க்�றகேH கே�ற. ஆ9ா. 

அடுத்H சின்ன ஸ்கே�ஷன்ல �ந்Hது. �ண்டி நின்று புறப்படும் சில நிமி�ங்�ளுக்குள் அரிசி சிப்பங்�ள் 
9று  ன்னல் �ழிAா� வெ�ளிகேA Hள்ளப்பட்�ன. HAாராய் நின்ற ஆட்�ள் மூட்டை��டைள எடுத்து ஓ� 
முற்பட்�னர். ஸ்கு�ாடினர் ஓடி 9�க்கினர். �ண்டி கிளம்பிAகேபாது வெபட்டியில் பாதி மூட்டை��ள் 
இல்லா9ல் கேபாயிருந்Hன. சில ஆண்�ளும் வெபண்�ளும் குடைறந்திருந்Hனர். வெபரிA டை��டைளப் 
பிடித்HகேHாடு ஸ்கு�ாடினர் Hங்�ள் பிடிடைAத் Hளர்த்தியிருக்� கே�ண்டும். H�றாறு வெசய்H கிரா9த்Hானும் 
Hனது ஏழு சிப்பத்தில் ஐந்டைH வெ�ளிகேA Hன் ஆட்�ளி�ம் Hள்ளிவிட்டிருந்Hான். 

எந்H ஐAா�ா ஒன்டைன வெ�ளிA மூட்டை�ங்�டைள Hள்ளச் வெசான்னது. வெபாய்Aா வெசால்கேற. இ�வென 
சும்9ாவு�க் கூ�ாது சார். கே�ஷ்டிA வுடு�ா. இ�னுங்�வெள �ட்டிப் கேபாட்டு இழுத்துக்கினு 
கேபானாத்Hான். ஏ9ாத்Hலாம்ன்னா பாக்�கேற. இருபது ரூபா �ட்டித்Hான் தீரணும்�ா. இப்ப நாங்� நூறு 
ரூபா �ட்�ச் வெசான்னாலும் �ட்�ணும்�ா. வெபாறுக்கி டைபAா. அ�ா�டிAா பண்கேற. 

ஒன்னு நாஞ்வெசால்கேறன் கே�ளு. இல்கேல நீ கேபசறH கேபசு நாங் கே�க்�கேறன். அவெHல்லாம் எதுவும் கேபசாH. 
வெசஞ்சது பூராவும் அகேAாக்கிAத்Hனம். �ட்டுவிAா 9ாட்டிAா. 

�ட்�ப் கேபாறிAா இல்லிAா. 

�ட்�ப் கேபாறிAா இல்லிAா. 
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நீ �ட்�ப் கேபாறதுல்கேல. ஒவ் கே�ஷ்டிA அவுத்து உன்வென �ட்டிப் கேபா� கே�ண்டிAதுHான். 
கே�ா9[மில்கேலன்னாயின்னா . இப்பிடிப் பண்[ாத்Hான் புத்தி �ரும். 9ானமின்னா�ா ஒனக்கு. 
அவ்கேளா 9ானம் பாக்�ற�னாகீற�ன் ப[த்H �ட்டு. இ�வென �ட்டி இழுத்துப் கேபா� கே�ண்டிAதுHான் 
சார். �ட்றா 9ாதிரியில்கேல. 

ஸ்கு�ாட் கேபாலீஸ்�ாரர் அ�னுடை�A கே�ஷ்டிடைA பல�ந்H9ா� பிடித்து இழுத்து ஒரு முடைனAால் ஒரு 
பு த்தில் இறுக்கிக்�ட்டி 9று பு த்டைHயும் இழுத்துக்�ட்� முற்பட்�ார். அ�ன் �ாக்கி அடைர நி ார் 
கேபாட்டிருந்Hான். டை��டைள விடுவித்துக் வெ�ாள்ளத் திமிறினான். பக்�த்திலிருந்H அ�டைனப் கேபான்ற 
ஆட்�ளி�ம் ப[ம் கே�ட்�ான். நாற்பது ரூபாய் �ட்டிA வெபரிA ஆள் உHவிக்கு �ந்Hான். 

எதுக்கு திமிர்கேற. ஒழுங்�ா வெசால்றபடி கே�கேளன். நாங்�ள்லாம் �ட்�ல்கேல. நாள் 9த்Hா நாடைளக்கு 
விAாபாரம் வெசய்Aணும்னு கீறிAாயில்லிAா. டை�யில் எ�வெளாவெ�ச்சிருக்கே� பத்Hா. பத்து கே�க்�றிகேA. 
�ாடைலயில் குடுத்துடுவிAா. ஏய்Aா அ�னாளுங்�Hாகேன நீங்�. 9ச9சன்னு கீறிங்�கேள. அது வெசரி. 
அ�ங்குடுத்Hா �ாங்கி இப்ப நீங்� �ட்டுவீங்�. கே�ய் கே9ாதிரம் கேபாட்டுகினு கீறிகேAயில்ல. �Xட்டு, 
�ாடைலயில் ரூபாய் குடுத்துட்டு �ாங்கிக்�. கேHா பாருங்� சார். இ�னுக்கு பத்து ரூபா குடுத்திருக்கே�ன். 
நீங்�Hான் சாட்சி. 

வெபரிA ஆள் வெ�ாடுத்H பத்து ரூபாயு�ன் அ�ன் டை�த்திருந்H ரூபாடைAயும் கேசர்த்து �ட்டி ரசீடைH �ாங்கிக் 
வெ�ாண்டு கேபாலீஸ்�ாரடைர முடைறத்Hான். பு த்தில் இறுக்கிக் �ட்டியிருந்H கே�ஷ்டிடைA அவிழ்த்துவிட்டு, 
Hன் ஆபீசரு�ன் ந�ர்ந்Hார் அ�ர். அ�ர்�ள் 9று �ம்பார்ட்வெ9ன்டிற்கு கேபானதும் வெHவுடிAா 9க்�, 
எங்டை�A �ட்�றதுக்கு இ�னுங்� ஆருன்னு கே�க்�கேறன் என இன்னும் திட்டிAபடி Hன் மூட்டை��டைள 
எடுத்து �H�ருகில் டை�க்�லானான் அ�ன். கேபாய்ச் கேசரகே�ண்டிA  ங்ஷன் �ந்Hது. 

நண்பனு�ன் கு9ாரசாமி �ண்டியிலிருந்து இறங்கி ந�க்�லானான். எதிரில் நின்ற வெசன்டைன �ண்டிக்கு 
அரிசி மூட்டை��ள் ஓடின. நீ பார்த்திAா. உள்கேளர்ந்து மூட்வெ�A Hள்ளினாங்�ள்கேள Hள்ளின�ங்� பாக்� 
முடிAல்கேல அ�சரத்தில் மூட்டை� சரிAா அந்H சின்னடைபAன் �ழுத்து கே9லகேA விழுந்Hது. ஆனா 
ச9ாளிச்சிட்�ான். மூட்டை�கேAா� 

Hப்பிச்சிட்�ாகேன அHான் வெபரிA விஷAம். 

இ�ங்�ளுக்வெ�ல்லாம் கே�ற நல்ல கே�டைல வெ�ாடுத்Hா இதுக்கு �ர 9ாட்�ாங்� இல்கேல என்றான் 
நண்பன். 

வெசால்ல முடிAாது என்றான் கு9ாரசாமி. 

அது சரி. லக்கே�ஜ் சார்டை  �ட்டிட்�HாகேலகேA அந்H வெபரிA ஆள் நிAாAஸ்Hன் 9ாதிரி ந�ந்து 
கிட்�துHான் கே�டிக்டை�Aாயிருக்குது. 

ந�க்� விட்�தும்Hான் கே�டிக்டை�. ஆனா நா9 இதிகேல அந்H ஆடைளகேAா ஸ்கு�ாடை�கேAா குடைற 
வெசால்லிக்கிட்டிருக்கிறதுனால எந்H பிரகேAா னமுமில்கேல. வீடு கே�ா[லில்கேல �ாசல்Hான் 
கே�ா[ல்ன்றாப் கேபால. 

என்ன வெசால்ல �ர்கேற நீ 

நீ வெநடைனக்�றடைHத்Hான். �ாசல் 9ாத்தி �ட்�றH வீட்வெ� இடிச்சிக் �ட்டு. என்ன. 

***

வீட்�ப் பத்தி உங்�ப்பா எப்கேபா ��டைலப்பட்�ார். அம்9ாயில்கேல. அப்பகே� வீடுன்னு 
நிடைனப்புயில்லா9 ஓடினது ஓடிAாந்Hது கேபாலகே� இப்பவும் என்றாள் அம்9ா. 

V

இப்படித்Hான் கேபசாகேHன்றது. கு9ாரசாமி �ண்�டைள மூடி ஈஸிகேசரில் சாய்ந்து வெ�ாண்�ான் Hான் 
உரு�ானவெHன்பது இAற்டை�Aா கே�டிக்டை�Aா எனத் கேHான்றிAது. ஐம்பது �ரு�ங்�ளுக்கு முன் ஒரு 
ந�ரத்திலிருந்H வீடு �டை� முHலிAன�ற்டைற இXந்து இந்H ந�ரத்திற்கு அ�னப்பாவு�ன் �ந்Hகேபாது 
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பத்து �Aதுக்குள்ளிருக்கும். அம்9ா மு�ம் aாப�மில்டைல. கிரா9த்திலிருந்H வெ�ாஞ்சம் நிலம் �யிறு 
�ாAா9லிருக்� உHவிAது. அப்பாவு�ன் கிரா9த்திற்கு கேபானான். 

கிரா9த்தில் இரு. நான் இந்H வெநல்டைல கேபாட்டுவிட்டு �ருகிகேறன். இந்H சின்னம்9ா வீட்டில் சாப்பிட்டு
நிலத்டைH கூ� ��னி. வெசால்லும் கே�டைல�டைளச் வெசய். என்ன�ா. 

சிறு பின்னல் HடைலடைA சரிசரிவெAன ஆட்டி �ருப்புக் �ண்�டைள உருட்டினான் வெ9லிந்H வெ�ளுப்பான 
டைபAன். 

ஏரிக்�டைர �ா�ாக்�டைரயின்னு சுற்றக் கூ�ாது. புளிAம்பXம் வெபாறுக்� ஊர்ப்டைபAன்�ளு�ன் கேபா�ாகேH. 
Hம்பிகேAாடு விடைளAாடு. பக்�த்து வீட்டு 9ா9ாவி�ம் ஆனா ஆ�ன்னா படி. எழுது. 

Hன்டைன கே�டிக்டை� பார்த்H சிறு�ர்�டைள அ�ன் பார்த்Hான். 

�ாடைலயில் சீக்கிரம் எழுந்து �ா�ாய் �டைரக்குப் கேபாய் நீகேA எல்லாம் வெசய்து வெ�ாள்ள கே�ண்டும். 
சின்னம்9ாடை� வெHால்டைல படுத்Hக் கூ�ாது. 

டைபAன்�ள் சிரித்Hார்�ள். பதிலுக்கு பல்டைலக் �ாட்டினான். சின்னம்9ாவும் சித்Hப்பாவும் அம்9ா அப்பா 
9ாதிரி. சின்னம்9ா வெசால்லும் கே�டைல�டைள Hட்�ா9ல் வெசய்A கே�ண்டும். ஓடி ஓடிப் கேபா�க்கூ�ாது. 
வெ�யிலில் �ண்� இ�த்திலும் சுற்றக்கூ�ாது. விடைளAா�ப் கேபா�க்கூ�ாது. 

அ�ம் பிடிக்�க்கூ�ாது. என்ன சரிAா . �ாடைA திறந்து வெசால்கேலன். 

சரிப்பா. எம்கேபரா�ா கு9ாரசாமி உம்கேபரு. 

சரி, கேபாய் டை��ால் �ழுவிவிட்டு விபூதி பூசி பிள்டைளAாடைர குட்டிக்வெ�ாண்டு �ா. சாப்பி� இடைலடைA 
கேபா�ம்9ா. இருட்டி விட்�து. நான் நாடைளக்கு �ாடைலயிகேலகேA கேபாகிகேறன். அடுத்H �ாரம் 
�ருகிகேறன். கேபானால்Hான் முடியும். 

சாப்பி�ப் கேபாகேறாம்�ா �ாடைலயில் �ரிAா. 

ஒருத்Hனுக் வெ�ாருத்Hன் HடைலAாட்டிக் வெ�ாண்�ான். �ாடைலயில் புதுப்டைபAன் ஊர்க்�ா�ாய். கே�ாயில், 
ப டைன கே�ாயில், ஏரிக்�டைர, சுடு�ாடு , புளிA9ரம், ஊர் எல்லாம் பார்த்Hான். புளிAம்பிஞ்சு Hான் 
இருந்Hது. பல் கூச புளிAம்பிஞ்சு�டைள நாக்கு எரியும் �டைர தின்றார்�ள். வெ�யில் உச்சிக்கு �ந்திருந்Hது. 

�ாடைலயில் அப்பா கிளம்பிAகேபாது Hானும் கிளம்பிAது. புளிAம்பிஞ்சு�ளும் �ா�ாய் நீரும் �யிற்டைற 
என்னகே�ா வெசய்�Hாய்ப் பட்�ாலும் பசியும் எடுத்Hது. சின்னம்9ா பAம் �ந்Hது. 

என்ன�ாப்பா கேநற்வெறல்லாம் பHவிசாய் அப்பாவி�ம் ஒண்டி நின்றகேHன்னு பார்த்கேHன். அந்Hக் 
குடும்பத்து டைபAன்�ளுக்கே� �ால் Hரிக்�ாகேH. �ா. கேபாய் டை��ால் �ழுவிவிட்டு சாHம் பிடைசஞ்சி 
டை�த்து �விழ்த்து மூடியிருக்கிகேறன். சாப்பிட்டுவிட்டு Hட்டை� �ழுவி டை�. சீக்கிரம் �ா. சித்Hப்பா 
நிலத்துக்குப் கேபாயிருக்கிறார். சாHம் எடுத்துக் வெ�ாண்டு கேபா�கே�ண்டும். 

படைXAது இப்பவும், உப்பு ஊறு�ாய், அப்பா கே�று இல்டைல. அழுடை� �ந்Hது. சின்னம்9ாவுக்கு பAந்து 
கே��9ாய் விழுங்கினான். எத்Hடைன நாட்�ள். 

எவ்�ளவு கேநரம் தின்னு�ாய் வெபாம்9னாட்டிAாட்�ம். �யிறு வெராம்பிவிட்�ால் எடுத்து டை�த்துவிட்டு
சாப்பிகே�ன். அடை�க்�ணு9ா. முழிடைAப் பாரு. அதுக்குள்கேள அழுடை�. அதுHான் அம்9ாடை� அப்பகே� 
விழுங்கிAாச்கேச. எதுக்கு அழுடை�. இங்கே�யும் விழுங்��ா. 

சாHம் கேபாது9ா. கேபாHாHா. இன்னும் பசிக்கிறாற்கேபாலவும் இருந்Hது. வெசத்துப் கேபான அம்9ா Hம்பி 
பாப்பா�ால் வெசத்துப்கேபானHாய் வெசால்லியிருந்Hார்�ள். 

அப்புறம் முடைறக்�லாம் Hட்டை�. சீக்கிரம் கிளம்பு. சித்Hப்பன் �ாத்திருக்கும் பசிகேAாடு வெ�ாடுத்துட்டு 
�ந்து 9ாடுங்� �ரும் வெ�ாட்�ாA திறந்துவிட்டு Hண்ணி�ாட்டி �ட்டி டை�க்� கேபா�ணும். 

அ�சரத்தில் நி ாடைர தூக்கி விட்டுக் வெ�ாண்டு உAரம் உAர9ான �ாசக் �ால்�டைளத் Hாண்டிAகேபாது, 
வெபரிA தூக்கு அதில் இடித்Hது. Hடைலயில் நறுக்வெ�ன குட்டினாள் சின்னம்9ா. 
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அம்9ா . 

அங்�யிருந்H �டைரக்கும் பள்ளிக்கூ�த்துக்கு எங்� கேபானார் உங்�ப்பா. அ�ளுக்கு பAந்து 9ாடு 
கே9ய்க்�வும் ஏரடிக்�வும் வெ�யில்ல �ாAவும். எல்லாம் அந்Hக் கிXம் வெசஞ்சது. வெபால்லாH கிXம். 

அப்படி வெசால்லாகேH அ�ங்�ளால முடிஞ்சH வெசய்Hாங்�. நம்9 HடைலவெAழுத்து அப்படி. Aாடைரயும் 
குத்Hம் வெசால்லக்கூ�ாது. இப்ப வெ�ட்�ா கேபாயிட்கே�ாம். 

ஆனால் வீடு. அகேH புத்தி. அகேH கே�ா[ல். எப்படிகேAா வெ�ாஞ்சம் படித்து அ�ன�னுக்கு ஓ�ாய் 
உடைXத்து என்ன லாபம். 

ஆ9ாம். ஊரானுக்கு உடைXக்கும்கேபாவெHல்லாம் உ�ம்பில் �லுவிருந்Hது. �ாலுக்கு வெசருப்பாய் 
கேHய்ந்Hாயிற்று. ப[த்டைHயும் கே9ாசடி வெசய்HகேHாடு டை� தூக்கியும் வி�வில்டைல Aாரும். நானாய் 
எழுந்து நின்றகேபாது என் உ�ம்பில் �லு இல்டைல. Hடைலவிதி அவ்�ளவுHான் பாக்Aம். 

வெசான்ன கேபாவெHல்லாம் கே�ட்�ால்Hாகேன . இ� கேபாய் ந9க்கு வெசால்றHான்னு. எப்படிகேAா அது இது 
ந�ந்து படிச்சு கேபாவுதுங்�. இனி ந�க்� கே�ண்டிA பாக்�ணும். 

Hனக்கு Hடைல நடைரத்து விட்�து கேபால அ�ளுக்கும்Hான் Hடைல நடைரத்து விட்டிருக்கிறது. ஏன் 
ந�ந்HடைHவெAல்லாம் வெசால்லி கே�Hடைனப்ப� கே�ண்டும். உ�ம்பால் இனி முடிAாது. இரண்டு 
கேபராலும், என் பலம். என் உடைXப்பு. என் கே��ம் என் முAற்சி�ள். 

இப்பவும் Hன்டைனப் பற்றித்Hான் நிடைனப்பு. அப்பவும் இகேH Hான். எந்HடைலவெAழுத்து. நானாயிருக்�கே� 
9னுசன் குடும்பம் வெ�ளர�ம்னு இருக்கிறார். எல்லாம் வெசய்Hாயிற்று. இனி முடிAாது. 

நான் �ாழ்ந்Hது வெபாய்Aா. 

எப்படி திடீவெரன்று Hான் Hன் பிள்டைள�ளுக்கு அறிவில் குடைறந்H�னா�வும் உல� அனுப�ம் 
இல்லாH�னா�வும் ஒன்றுமில்லாH�னா�வும் ஆகிவிட்�ான் என்படைH நிடைனக்� அ�ன் துAரமுற்றான்.
உ�ல் பலமிXந்Hதில் 9னமும் நிடைலயிலில்டைல. 

டைபAன்�ளின் �னவுல�9ாய் இருந்H பட்டினத்திற்கு அடைXத்துப்கேபாய் இதுHான் உயிர் �ாகேலஜ். 
இதுHான் வெசத்H �ாகேலஜ். இதுHான் ஆல9ரம் எனக் �ாண்பித்து வெபரிA ஓட்�லில் டிபன் �ாங்கிக் 
வெ�ாடுத்து ஆட்கே�ாவில் ஏற்றி எவெலக்ட்ரிக் டிவெரயினில் அனுப�ப்படுத்தி பAத்தினால் பின்�ாங்கி 
விXா9ல் பின்னால் நின்று, அவ்�ளவு Hண்ணியும் அடைல�ளா� ஆர்ப்பரித்து �ாலடி 9[டைல பறித்து 
வெசல்�டைH பAப்ப�ா9ல் நின்று ரசிக்�வும், ��ல் நீடைர நாக்கில் துளிவிட்டு எப்படி உப்புவெ�னத் வெHரிA
டை�த்து, தூரத்தில் �ப்படைலக் �ாட்டி. 

அ�னுடை�A �ழியில் கேநர்டை9Aாய் ந�ப்பHாய் நிடைனத்து ஏகேHா சம்பாதித்து, Hான் அடைலந்HடைHப் 
கேபால Hன் பிள்டைள�ள் அடைலAக் கூ�ாவெHன நிடைனத்Hது உண்டை9யில்டைலAா. 

�ாழ்க்டை� என்பது என்ன. 

அடைலச்சல். நிம்9தியின்டை9. ��டைல. உடைXத்தும் கேபரில்லா9ல் கேபா�து. இரவில் சரிAாய் தூக்�ம் 
�ராHது. கேநாய். Hன் ராசி Hான் �ார[ம். எல்லாம் டை� மீறிவிட்�து. எதிலும் முழு நம்பிக்டை�யில்டைல. 
Hன் எண்[ங்�டைள, விருப்பங்�டைள வெ�ளியில் வெசால்லவும் அ�நம்பிக்டை� கேHான்றுகிறது. 
ஏற்பார்�ளா. சிறு�Aதிலிருந்து Hான் பXகிA, �ாழ்ந்H �ாழ்க்டை�யும் இப்கேபாது இருப்பதும் 
ஒன்றில்டைலAா. Hன்டைன ஒதுக்� முAல்கிறார்�ளா. நான் இவ்�ளவுHான் என்பது எப்படி. Hன் 
அனுப�த்தில் வெHரிந்து வெ�ாண்�து, உண்டை9வெAனச் வெசால்�து ஏளனத்திற்குரிAHாகிவிட்�து. ப[ம் 
சம்பாதிக்�ாHதுHான் �ார[ம். Hன்கேனாடு �ளர்ந்து �ாX ஆரம்பித்H�ர்�ளில் பலர் 
ப[க்�ாரர்�ளாயிருக்கும் கேபாது Hன்னால் ஆ�முடிAாHHற்கு Hான் 9ட்டுகே9 �ார[9ா. 
பிறருமில்டைலAா 

எப்பவும்Hான் Hான் Hான். Hான் நிடைனக்�றாப்கேபாலHான் எதுவும் வெசய்Aணும், கு[மும் முரடு. 
அகேHா� எல்லாடைரயும் நம்பி நம்பி ஏ9ாந்து�றது. எப்பனா நான் வெசான்னH எடுத்துக்கின நாள் உண்�ா. 
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9னதில் வெ�றுப்பு �ழிந்Hது. நீ வெசால்லாகேH. நீகேA வெசால்லாகேH. நீ வெசால்லாகேH. �ண்�ள் அAர்ந்Hன. 
இரவு. 

படைXA Hப்பு சரி�டைள கேபசி ஆத்திரப்பட்டு வெ�றுப்கேபற்பட்டு இதுHானா குடும்ப �ாழ்க்டை�. 

எந்H விHத்தில், திட்�மிட்�ா டைபAன்�ளும் வெபண்�ளும் �ளர்ந்Hார்�ள், �ளர்க்�ப்பட்�ார்�ள். 
எப்படிகேAா �ளர்த்Hார்�ள் என்பது�ா உண்டை9. 

வெ�ளி உலகில் ந�ந்H நி�ழ்ச்சி�ள் Aாடைர எப்படி பாதித்Hன. வெ�ளி உலகில் ந�ந்H நி�ழ்ச்சி�ள் Aாடைர 
எப்படி பாதிக்கும் அல்லது பாதிக்�கே�ண்டும் என்கிறாய். 

மூன்று �ாலங்�டைளயும் என்னால் எப்படி உ[ரமுடியும். 47 �டைர 9�ாத்9ா �ாந்தியின் கேபாராட்�த்தில் 
அ�ன் ஏன் �லந்து வெ�ாள்ளவில்டைல என்று �ார[கே9ா ச9ாHானகே9ா நான் எப்படி இன்று 76 ல் வெசால்ல
முடியும், படைXA உ[ர்ச்சி�ள் பாதிப்பு�ளாய் 9ாறி நிற்கும்கேபாகேH பலர் சூன்Aங்�ளாய் திண்�ாடி 
விழிக்கும்கேபாது, 

அப்படிAானால் அரசிAல் கேபாராட்�ங்�ளில் ஈடுப�ா9ல் குடும்ப கேபாராட்�ங்�ளில் 9னிHன் Hன்டைன 
அழித்துக் வெ�ாண்கே� கேபா�டைH நீ விரும்புகிறாAா. 

குடும்ப கேபாராட்�த்தில் வெ யிக்�ாHதுHான் இன்னும் விடிAகே�யில்டைலவெAன அரற்ற டை�க்கிறது 
என்றுHான் வெசால்ல �ா கேறன். கேபாராட்�ம் என்படைH இன்னமும் வெ�ாச்டைசAா�கே� புரிந்து 
வெ�ாண்டிருப்பதுHான் கே�Hடைன என்றான் கு9ாரசாமி. உள்ளும் புறமு9ா�ப் கேபாராட்�ம் 

பிரக்டைa, 1976 
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16. நிறம்
 

வெHாடைலவில் �ரும் கேபாகேH அந்H எருடை9 பார்ப்ப�ர் ��னத்டைH ஈர்ப்பHா� இருந்Hது. முன்னால் ஒரு 
எருடை9 பின்னால் 9ற்வெறாரு எருடை9வெAன நடுகே� கிX�வெனாரு�ன் ஓட்டி �ந்Hான். எருடை9�டைள 
வி� அ�ன் மூப்படை�ந்H�னா�வும், Hளர்ச்சிAடை�ந்H�னா�வும் கேHாற்ற9ளித்Hான். H�ம் கேHய்ந்H 
�ழியில் வெசன்று �ரும் கேபாக்குள்ளடை�வெAன அ�ற்றின் நிHான நடை��ாட்டிAது. அந்Hக் �ாடைல 
கே�டைளயில் ஓரளகே� கேபாக்கு�ரத்திருந்H அச்சாடைலயில் ஊர்தி�ளின் H�த்திற்குள் எருடை9�ள் நடை� 
பிசகி வெசன்றுவி�க் கூ�ாவெHன்பதில் 9ட்டும் அக்கிX�ன் ��ன9ாயிருப்பHாய்த் கேHான்றிAது. முHல் 
எருடை9யின் மு�த்தில் ச�ாவெரனப் புலப்பட்� சி�ப்புக் குXம்புHான் பார்ப்ப�ர் ��னத்டைHக் 
��ர்�Hாயிருந்Hது. �ருத்H எருடை9யின் மு�த்தில் �ழி�து ரத்Hம்Hானா என உறுதி வெ�ாள்ள மீண்டும் 
பார்க்� டை�த்Hது. ரத்Hம்Hாவெனன உ[ர்வு மீளவும் அHன் மீது பார்டை�டைA ஈர்த்Hது. துர்க்டை�யின் �ருத்H 
9ார்பில் சி�ப்புச் கேசடைலயின் கே9லா� சி�ப்பிடைனச் வெசாரிந்திருந்Hது கேபால அந்Hச் சி�ப்புச் வெசாரிAல். 
குங்கு9ச் சி�ப்பா� ரத்H விளாறு. 9ண்டை�யிகேலா, மு�த்திகேலா ஒரு�ன் பலத்H அடிAால் வெநற்றி, �ண், 
மூக்கு, �ாய் மீHா� ரத்Hம் �ழிA �ரு�டைHப் கேபால அது. அந்H எருடை9யின் நடு மு�த்தில் வெபரிA 
சி�ப்பு �ட்�த்தில் இருந்து ரத்Hம் ஒழுகி இருப்பது அது இன்னும் சற்று அருகே� �ரப் புலப்பட்�து. 

HனிAார் 9ருத்து� இல்லம் முன் 9ருத்து�ர் �ரடை� எதிர்கேநாக்கி கு9ாரசாமியும் �ல்பாவும் படிAருகே� 
சாடைலடைA கேநாக்கி அ9ர்ந்திருந்Hனர். கு9ாரசாமியின் உ�ல்நிடைலயின் வெபாருட்டு சற்று �ாடைலயிகேலகேA
வெசன்றால் கூட்�ம் குடைற�ா� இருக்குவெ9ன வெசன்றுவிட்�து, சாடைலடைAப் பார்க்�டை�த்Hது. 
அப்கேபாதுHான் ரத்Hத்தின் சி�ப்பு வீச்சு �ந்H எருடை9டைA ��னத்திற்கு வெ�ா[ர்ந்Hது. வெHான்றுவெHாட்டு 
எல்லா மிரு�ங்�டைளயும் வி� 9ாடு�ள் Hான் ஒவ்வெ�ாரு �ாலத்திலுகே9 9னிHரின் வெசல்�ங்�ளுள் 
ஒன்றா� �ருHப்படுப�ன�ாயுள்ளன. 9ாடு�ளிலும் எருடை9�ள் எல்லாக் �ாலநிடைலயிலும் அதி� 
வெபாருள் �ரடை�த் Hரு�ன�ாய் உள்ளன. எனினும் ஏகேனா எருடை9�ள் அ�ற்றின் HனிAான 
கு[ாதிசAங்�ள் �ார[9ாய் புரா[ �டைH�ளிலும் 9னிHரின் கேநாக்கு�ளிலும் இரண்�ாம் இ�த்டைH 
அல்லது 9றுப்பு முடைனடைAப் வெபற்றுள்ளன. பசுக்�ள் பரா9ரிப்பு மிகுந்H வெசலடை�த் Hரு�து 
கேநாய்�ாய்ப்படும் கூறு மிகுதி ��னம் அதி�ம் கேHடை� எனவெ�ல்லாம் இருப்பினும் அடை�Hான் 
வெசல்�த்திற்கு குறியீ�ான கேH�டைHயின் இருப்பி�9ா�க் �ருதி பூசடைன வெபறுகின்றன. எருடை9�ள் 
அரக்�த்Hனத்தின் குறியீ�ாக்�ப்பட்டு பலி வெ�ாள்ளத்Hக்�டை� என உருப்வெபற்று விட்�ன. இது எப்படி 
நி�ழ்ந்Hது. 

வெபரும்பாலும் பால் பாற்வெபாருட்�டைள விற்படைHத் வெHாழிலா�க் வெ�ாண்கே�ார் 9ட்டுகே9 அதி�9ா� 
எருடை9�டைளப் பரா9ரித்து �ரு�Hாய்த் கேHான்றுகிறது. ஓரிரு 9ாடு�டைள பரா9ரித்Hாலும் வீடு�ளில் 
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பசுக்�டைள 9ட்டுகே9 பாலுக்�ா� �ளர்ப்பது வெHா�ர்ந்து உள்ளது. கு9ாரசாமியின் வீட்டிலும் ஒரு 
பசு9ாடு இருப்பவெHன்பது நி�ழ்ந்து �ந்Hது. அப்பாவுக்கு பால் ராசி இல்டைல எனும் அம்9ாவின் 
வெ�ளிப்படை�Aான குற்றச்சாட்டிடைனயும் மீறி ஏகேHா ஒரு பசு வீட்டில் இருந்Hது. மூக்கு, �ாய் முழுதும் 
�றந்H பாலின் நுடைர படிA வெநய் சாய்ச்சிக் குடிக்கும் Hம்பிப்பAலுக்குப் கேபாட்டிAா�த் Hானும் குடிக்� 
இ�னும் கேபாட்டியிட்�துண்டு. வெ�ள்ளிக்கிXடை9�ளில் இருக்கும் பசு குளிப்பாட்�ப்படும். 
Hடைலயிலிருந்து �ால் �டைர 9ஞ்சள் H�வி, குங்கு9ப் வெபாட்டு டை�த்து தீபம் �ாட்டும் அம்9ா. தீபத் 
Hட்டில் இருக்கும் �ாடைXப்பXம் அந்Hப் பசுவுக்கே� Hரப்பட்டுவிடும். சாமி Hட்டில் இருக்கும் பXத்டைH 
கேபாலல்லாது. எருடை9 ஒன்று எந்H �ாலத்திலும் இருந்HHா�கே�ா �ழிப�ப்பட்�Hா�கே�ா 
நிடைனவில்டைல. இத்Hடைனக்கும் ஒரு சில வீடு�ள் Hள்ளி இருந்H பால் விAாபாரம் வெசய்H�ர் வீட்டில் 
பசுக்�ளு�ன் அதி�9ா� எருடை9�ளும் இருந்Hன. எருடை9ப்பால் வெ�ட்டிAா� இருக்கும். பசுவின் பால் 
சற்று நீர்த்து இருக்குவெ9ன்பதுHான் முHலில் வெHரிந்Hது. பசு வெ�ண்வெ[ய், பசும்வெநய் கே�ாரப் பட்�னகே�
Hவிர, எருடை9 வெ�ண்வெ[ய், எருடை9 வெநய் HனிகேA இருப்பது வெHரிAவில்டைல. எருடை9�ளின் பால் 
பாலா�கே� விற்படைனAாகிவிடும் கேபால ஒரு கேHாற்றம். ஆனால், எருடை9ப்பாட்டுப் பாலின் விடைல 
9ட்டும் பசுவின் பாடைல வி� அதி�9ாய் இருந்Hது. �ாபி சாப்பிடுப�ர்�ள் 9ட்டுகே9 அது வெ�ட்டிAா� 
இருப்பHற்கும், எவ்�ளவு Hண்ணீர் கேசர்த்தும், எத்Hடைன கேபருக்கும் �Xங்�லாம் என்பHற்கு9ா� அதி�ம்
விரும்பு�Hாய்த் கேHான்றிAது. வெபாருள் லாபம் Hரு�தில் எருடை9�ள் முன் நின்றாலும் கூ�, அந்H 
நந்Hர்�ளின் Hடைல�னா� கூறப்பட்��னின் நிXலில் கூ� பசுக்�டைளயும், பசுங்�ன்று �டைளயுந்Hான் 
எழுதிA�ர்�ள் கேசர்த்திருந்Hார்�கேள Hவிர, எருடை9�டைள ஏன் அ�ற்றின் �ன்று�டைளயும் கூ� அருகே� 
கேசர்க்� விரும்பவில்டைல. ஆனாலும், �ள்ளல் பசுக்�ள் என்றகேHாடு �டைனத்திளங் �ற்வெறருடை9 
�ன்றுக்கிரங்கி என்றHால் ஆண்�ாள் பாடை�யின் �ாலப்கேபாக்கு எருடை9�ள் நிடைனந்து முடைல �ழிகேA 
நின்று பால்கேசார நடைனத்தில்லம் கேசறாக்கு�Hால் நற்வெசல்� ரிருந்HடைHக் �ாட்டுகிறது. என்றாலும், 
அந்Hப் பசு மி� நல்லHடி பாப்பா என ஒரு�ரும்; கேHாட்�த்தில் கே9யுது வெ�ள்டைளப்பசு என 9ற்ற�ரும் 
குXந்டைH�ளுக்கு ஊன்று�துHான் நிற்பது. 

எருடை9யின் 9ந்H �தி குளிரும் 9டைXயும் வெ�யிலும் சட்டை� வெசய்Aப்ப�ாHன�ாய்க் �ருHப்படு�தும், 
எருடை9த் Hடைல�ளு�ன் 9கிஷர்�ளாய் அரக்� 9ாந்Hர்�ள் உருவெ�டுத்HHால் ��வுள் 9ாந்Hர்�ள் சாய்த்H 
�டைH�ள் இ�ற்றுக்வெ�ல்லாம் அHன் உரு�த்து�ன் நிறம் கூ� எதிரிAாக்கி இருக்�லாம் எனத் 
கேHான்றுகிறது. �ருத்H மு�ம், �ருத்H �டைளந்H வெ�ாம்பு�ள், குட்டை�க் �ால்�ள், ப�ர்ந்H முதுகு, பருத்H 
�யிறு, சிம்பு �ால், பழுப்பு முடி எல்லாம் �ருப்பு. �ருத்H எ9னின் ஊர்திAா� �ருத்H எருடை9. சி�ந்H 
துர்க்டை�யின் �ாலடியில் �ருத்H எருடை9த் Hடைல. நாய், பன்றி, ஆடு 9ாடு�டைள விரட்டி அடை� ஓடும் 
9கிழ்ச்சியின் பின்னால் விரட்டிகேAாடும் சிறு �Aதில் கூ� எருடை9�ள் எளிதில் ஓடிAதில்டைல. நின்ற 
நிடைலயில் �ழுத்டைH 9ட்டும் �டைளத்து வெபரிA �ண்�ளு�ன் �டைளந்H வெ�ாம்பு�ளு�ன், Hடைல Hாழ்த்தி 
நிடைலத்துப் பார்க்கும் எருடை9�ள் பAத்டைHத் Hந்திருக்கின்றன. அடை� என்ன வெசய்யுகே9ா என்ற கிலி 
அடி�யிற்றில் பரவும். விரட்டி ஓ� டை�ப்படைH விட்டு அச்சத்து�ன் பின் �ாங்� டை�க்கும். ஆனாலும், 
9ாடு கே9ய்க்கும் சிறு�ர்�ள் எருடை9�ளின் ப�ர்ந்H முதுகில் உட்�ார்ந்து சிறு வெ�ாம்பு�ளு�ன் 
கே9ய்க்கும் கேபாதும், அ�ற்டைற விரட்டி அடை� ஓடும்கேபாதும், விXா9ல் பற்றியிருக்கும்கேபாதும் 
பார்த்Hால் அடை� பA உ[ர்டை�த் கேHாற்றிவிப்பதில்டைல. எருடை9�ளுள் வெ�ாம்பு�ள் முட்� 9ண்டை� 
கே9ாதி சண்டை� ந�க்கும். 9னிHடைர முட்டிAHா� கே�ள்விப்பட்�தில்டைல. 

எருடை9த்Hனம் அடுத்H�ரி�ம் இருப்பHா� ஒரு�ர் 9ற்ற�டைரப்பற்றிக் �ருது�தும் என்று 
ஆரம்பித்HவெHனத் வெHரிAவில்டைல. பசு9ாட்டுத்Hனம் என்பது பர�லா�க் �ா[ப்ப�வில்டைல. �ட்டின 
பசு9ாதிரி இருப்பHா� வெபண்�ள் நிடைலப் பற்றிப் கேபச9ட்டும் பசுக்�டைளப் பAன்படுத்து�தும் 9ங்கி 
�ரு�Hாயுள்ளது. சிறு �Aதிலிருந்கேH எருடை9 என வெ9ாழிAப்பட்டு ஆசிரிAராலும் உறுதி வெசய்Aப்பட்டு
அப்படிகேA �ளர்ந்து நிற்ப�ர்�ள் அதி�வெ9னவும் கேHான்றுகிறது. இந்நிடைலHான் அHா� 9ாறு�து 
�ருத்Hத்திற்குரிAது. எருடை9�ளில் இரு�டை� இருப்பHா� அவ்�டை�வெAான்றில் Hன்டைனயும் 
கேசர்த்துக்வெ�ாண்டு ஒரு�ர் வெசான்னார்: ஒரு�டை� எவ்�ளவு 9டைXக் வெ�ாட்டினாலும் நின்ற 
இ�த்திகேலகேA ந�ராது நின்று வெ�ாண்டிருப்பது. பாதி9டைXயில் திடீவெரன உற்சா�ம் கிளம்பி கேசற்டைறக் 
கிளப்பி மூங்�ாரமிட்டு HடைலடைA ஆட்டிக்வெ�ாண்டு நாலு�ால் பாய்ச்சலில் Hப்பத்து Hப்பத்து என 
ஓடு�து இரண்�ாம் �டை�. இந்H இரு�டை�Aாலுகே9 பAன் ஏதுமில்டைல. நீங்�ளும் அதுகேபால. எருடை9 
�டை� ஒன்று எருடை9 �டை� இரண்டு என முன்னிருந்H �ர்�டைள �டை�ப்படுத்தி, இரு�டை� 
எருடை9�ளுகே9 எங்கே� கே�ாபித்துக்வெ�ாள்ளப் கேபாகின்றனகே�ா என அஞ்சி, Hாமும் அதில் 
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ஒரு�டை�வெAன கேசர்த்துக்வெ�ாண்�ார். கே�ட்டு நின்ற இரு �டை�க்கும் ஒரு�டை�த் திருப்தி. வெசான்ன�ரும்
வெசால்லப்பட்��ர்�ளும் எருடை9�ளா�கே� இருப்பதில். 

எருடை9 9ாட்டுத்Hனம் எனப்படு�து ஒரு கேHசிA கு[9ாகியுள்ளது �ருத்Hப்ப�க்கூடிA ஒன்றா அல்லது
9கிழ்ச்சிக்குரிA நிடைலAா. எனினும் சில எருடை9�ள் பல எருடை9�டைள அ�க்கி ஆள்�து வெHா�ர்ந்H 
நி�ழ்�ாய் உள்ளது. Hாங்�ளும் எருடை9 அ�ர்�ளும் எருடை9 எனப் பன்டை9யின் ச�திக்குளிAலில் 9ந்Hம் 
திடைளக்கும் 9கிழ்ச்சி. Hடித்H கேHாலுடை�Aன கேசற்றில் திடைளப்படைH அல்லது கேசற்டைற உண்�ாக்கி 
திடைளப்படைH �ழிAா�க் வெ�ாண்டுள் ளன�ாய் கேHான்றுகிறது. பன்றி, Aாடைன, �ாண்�ாமிரு�ம்... 
அப்புறம் எருடை9�ள் கேசற்றில் புரண்டு எழுந்Hால்Hான் என ஒரு Hவிப்பு, கே��ம், கேH�ல். எதிலிருந்கேHா 
எடைHகேAா �ாப்பாற்ற அ�ற்றுக்கு கேசற்று பூச்சு கேHடை�Aா�லாம். 9னிHர்�ளுக்கு கே�று 9ாதிரி 
கேHடை�ப்ப�லாம். ஆறா�து அறிவு உள்ள�ர்�ளாயிற்கேற. இடைH 9றுப்ப�ர்�ளும் இருக்�லாம். 
எப்படிகேAா எருடை9 என ஒன்டைறக் 

கு[9ாக்கி கே9லும் விகேனாH9ானக் கு[ங்�டைளக் �ற்பித்து, பின் குற்றஞ்சாட்டி, அ�ற்டைற 
பலி��ா�ாக்கு�து இத்கேHாற்ற உரு�ாக்�த்தில் வெ�ாடூரஞ்கேசர்ந்து �ாலங்�ால9ா� இலட்சக்�[க்�ான 
எருடை9�ள் 9ண்டை� சிHறடிக்�ப்படு�து. ரத்Hம் வெ�ாட்டி நாக்கு வெ�ளித்Hள்ளி �ால்�ள் 9டிந்து 
வீழ்கின்றன இம்9ானு�ர்�ளால் Hாங்�ள் புடைனந்H �டைH�டைளக் �ண்டு Hாங்�கேள அஞ்சி, 9ற்ற�டைரயும்
பAமுறுத்தி, பAம் நீக்� கேH�டைH�டைள ரத்Hத்தில் குளிப்பாட்டி குளிரடை�க்� �த்திக்கும் சூலத்திற்கும் 
9ாண்� எருடை9�ள் எண்[ப்ப� இAலாHன். பத்து பதினாறு எருடை9க்��ாக்�டைள �ரிடைசAா�க் �ட்டி 
�ழுத்டைH ஒகேர வீச்சில் வீழ்த்து�Hால் வெ�ாட்டும் ரத்Hத்டைH அப்படிகேA �ாய்டை�த்து உறிஞ்சிக்குடிக்கும் 
ஒரு கூட்�த்தின் �ழிபாடு பற்றி அறிந்Hகேபாது சிறு�Aதில் அச்ச உ[ர்வு கே9கேலா Hற்கேபாது? 

ரத்Hந்Hான் �ழிகிறது என்பது அந்H எருடை9 அருகே� வெநருங்கிAகேபாது உறுதிAானது. �ல்பா அந்H 
எருடை9யின் அடைசவு�டைள இடை9க்�ாது பார்த்து கேபச இAலாது கு9ாரசாமியின் கேHாடைளப் பற்றினாள். 
வெ�ட்டிAானத்Hம் நிறம் �ருத்H மு�ம் பின்னணிAா�க் �ா[ அதிர்ச்சித்Hரு�துHான். �லியும் 
கே�Hடைனயும் அHன் �ண்�ளில் வெHரிகிறHா. ஏன் அது �லிAால் அரற்றா9ல் ந�க்கிறது. HடைலடைA சற்று 
கே9ல் தூக்கிAபடி நாக்டை� இ�மும் �லமும் 9ாற்றி 9ாற்றி மூக்கின் கே9லும் உள்ளும் புறமும் எட்டும் 
�டைர நீட்டி நக்கித் துடை�ப்பது இடை�வி�ாது ந�க்� அது ந�ந்து �ந்Hது. வெநற்றியின் நடு கே9ட்டில் 
�ட்�ச் சி�ப்பிலிருந்து ஒழுகும் ஓரடி நீள ரத்Hக்�சிவில் நாக்கு வெHாடு�து வெ�ாஞ்சம்Hான். �ாAத்டைH 
சுற்றி சி�ந்H வீக்�ம் �றுத்H கேHாடைலயும் மீறித் வெHரிந்Hது. கு9ாரசாமியின் முன்கேன அது �ந்Hகேபாது 
இ�ன் விதிர்விதிப்புற்றான். சில வினாடி�ளில் அந்H எருடை9�ளும் கிX�னும் ��க்கும் நிடைலயில் 
ஏதும் கே�ட்�த் கேHான்றாது நிடைலப்புற்றான். என்னயிது. ஏன். சூலத்Hால் குத்துப் வெபற்ற 9கிஷத் 
Hடைலகேபால. Aார் HடிAாலடித்திருப்பார்�ள் இப்படி. முள்கே�லியில் HடைலடைA நுடைXத்து எடைHகேAாத் 
தின்னப் கேபாய் கிழிக்�ப்பட்டிருக்கு9ா. மூக்கு முழு�டைHயும் �ழுநீர்த்வெHாட்டியில் நுடைXத்து ஊறிA 
பிண்[ாக்டை� அ�சர9ாய்த் கேHடி �ழுநீடைர வீ[ாக்கி �ட்டை�Aால் அடி�ாங்கியிருக்கு9ா. ஆனாலும் 
அந்Hக் �ாAமும் அதிலிருந்து ஒழுகும் ரத்Hமும் எந்Hச் ச9ாHானத்டைHயும் ஏற்�ாது. கே�ாபம் கே9லி� 
எருடை9 பற்றிச் வெசன்ற அந்Hக் கிX�டைனப் பார்த்து இடைரந்Hான் கு9ாரசாமி. 

என்னய்Aா இவ்�ளவு ரத்Hம் ஒழுகுது ர[த்திலிருந்து. இப்படிAா அடிப்பார்�ள். அது �ாக்�ர்கிட்� 
இட்டுப் கேபா�கேல. 

கிX�ன் வெ9து�ாய் இ�டைனத் திரும்பிப்பார்த்H�ன் சில வினாடி�ள் �ழித்து HடைலடைAத் Hாழ்த்தி 
வெசான்னான். 

அடியில்லீங்�. அழுத்H9ா �யிறு �ட்டி �ட்டி �ாAங்�. அது�ா சரிAாப்பூடும். 

கே�று கேபச்சுக்கு முன் கிX�ன் எருடை9�ளு�ன் பக்�த்து சந்தில் திரும்பி 9டைறந்Hான். கு9ாரசாமி 
வெசAலற்ற�னாய் அந்H சந்தின் வெ�றுடை9 முடைனடைA வெ�றித்Hான். சற்றும் நிறுத்Hாது இ�மும் 
�லமு9ா� Hன் நாக்டை� நீட்டி எட்டிA �டைரயில் ஒழுகும் ரத்Hத்டைH நக்கி சுத்Hப்படுத்தும் எருடை9க்கு 
அHற்கு எட்�ாH, நாக்கு ப�முடிAாH வெநற்றிகே9ட்டில் ர[ம் ஏற்பட்டிருந்HதுHான் கே9லும் 
�ருத்Hத்Hரு�Hாயிருந்Hது. Hன் நாக்கு எது�டைர எட்டும். 

�ாலச்சு�டு, 1989 
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17. எல்டைல 

�ான் ஓடி�ரும் ஆட்டுக் குட்டி கே�ாழி குடைரத்து விடைளAாடும் நாய்�டைளப் பார்த்து டை�வெ�ாட்டிக் 
வெ�ாண்டிருந்Hான். சிறிது கேநரம் என் மு�த்டைHயும் ஆராய்ந்Hான். ஓங்கிக் கே�ட்� நாய்க்கூச்சல் இரு�ரின் 
��னத்டைHயும் அப்பக்�ம் திருப்பிAது. விடைளAாடிக் வெ�ாண்டிருந்Hடை� எப்கேபாது சண்டை�யி� 
ஆரம்பித்Hன. எது எகேHாடு எHற்�ா�க் குடைறப்பு என்படைHப் பார்க்�ப் கேபாய் �ாண்டு �ானுக்குப் 
பதிலா� நான் அ�ற்டைறப் பின்வெHா�ர்�து ந�ந்Hது. 

இருந்H இரண்டு நாய்�ளுக்கு இடை�கேA புதிHாய் ஒரு அடைரக்குட்டி நாவெAான்று கேநாஞ்சானாய் 
9ாட்டிக் வெ�ாண்டிருந்Hது. சுற்றி �டைளத்துத் Hாக்� முற்பட்� வெபரிA நாய்�ளு�ன் உருண்டு எழுந்து �த்தி
பல்டைலக் �ாட்டி பAமுறுத்தியும் பAந்தும் ஒடுங்கி வெ�� வெ��த்Hது. 9ண்ணில் புரண்டும் வெ�ளி�ாங்கி
பின்னால் ந�ர்ந்தும் அந்Hத் வெHரு எல்டைலடைAக் ��ப்பது அHன் எண்[9ாயிருக்குவெ9ன புலப்பட்�து. 
இரு வெபரிA நாய்�ள் Hவ்விக்குதித்து பின்னங் �ால்�ளால் Hடைரப் புழுதிடைAக் கிளப்பி முன்னும் 
பின்னும் பாய்ந்து உறுமி எப்படியும் 9ாட்டிக்வெ�ாள்�டைHப் பிடுங்�ா9ல் விடு�தில்டைலவெAனச் சுற்றித் 
Hாக்கின. பதிலுக்கு �டி �ாங்கிவி�க் கூ�ாவெHனும் எச்சரிக்டை�யும் அ�ற்றுக்கிருந்Hது வெHளி�ானது. 
�டித்துக் குHறு�டைHவி� அச்சுறுத்து�துHான் கேநாக்�வெ9னவும் கேHான்றிAது. எல்டைல ஆதிக்�த்டைH 
நிடைலநாட்டு�தும் வெ�ளி ஊடுரு�டைல உ�கேன விரட்டி அடிப்பதும் எவ்�ளவு �ால9ா� ந�ந்து 
வெ�ாண்டிருக்கிறது. ஊடுரு�ல் ஆதிக்�9ா�தும் நி�ழ்�துHான். கூ�ாது. 

அ�ர்ந்H �னங்�ளில் இந்H எல்டைல விளிம்பும் மீறலும் ஊடுரு�லும் �டுடை9Aா�ப் பார்க்�ப்பட்�ன. 
Hன்னால் ஆதிக்�ம் வெசலுத்H முடியுவெ9னத் கேHான்று9ளவு �னப்பரப்பு எல்டைல�ளா� உறுதிப்பட்�ன. 
இந்H ஆதிக்�ம் நிலப்பரப்டைப ஆள�ா அல்லது 9ற்ற �லுக்குன்றிA�ற்டைற ஆள�ா அல்லது 
வெபண்[டிடை9 வெசய்HடைH நிடைலநாட்டிக் வெ�ாள்ள�ா . எத்Hடைன ஆண்டு�ள். ஆனால் இடைர கேH�லும் 
பசிதீர்�தும் எல்டைல�டைள �டைரAறுக்�வில்டைலAா. தீர்9ானிக்�வில்டைலAா. 9ண்ணில் உயிர்ப்பட்� 
வெநாடி என்பது முHல் எரியும்பசிடைAத் Hணிப்பது முடிவெ�ன �ாழும் �டைர ந�ப்பது. நிலம் நீர் வெ�ளி 
முழு�டைHயும் ��ந்Hக் டை��ளால் உட்படுத்தி விழுங்கிடும் ஆத்திரம். முடிAாH Hன்டை9யில் �ண்படும் 
வெHாடைல�டைர �ால் ஓடிக் �டைளக்கும் �டைர உட்படுத்தி உள்கேள விடைளயும் இடைர Hனக்குத்Hான் Hனக்கு 
9ட்டும்Hான் என்பது உறுதி பட்�தும் 9ற்ற ஆதிக்� உ[ர்வு�ள் அரசாள்�தும் அடிபணிA டை�ப்பதும் 
முடைறAாகிறது. Hன் எல்டைலக்குள் இடைரத் Hட்டுப்பாடு ஏற்பட்�ாகேலா, ஏற்படுவெ9ன்படைHத் 
Hவிர்க்�கே�ா, ஏற்ப�ா9லிருக்�கே�ா அடுத்H எல்டைலக்குள் நுடைX�தும் அடிடை9ப்படுத்து�தும் 
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அடிடை9Aா�தும். �ாழ்�து பின் அழி�து. எப்படியும் இடைரகேH�ல் எல்டைல�டைள �குத்Hது. உடை�த்Hது.
புதிA எல்டைல. குறுகிA �ட்�ம். புதுப்புது உத்தி ஆதிக்�ம். இடைர. எல்டைல. புது�டைல. 

�ாட்டு விலங்கிலிருந்து விடுபட்டு நாட்டு மிரு�9ாகி அதுவும் வீட்டு நாய்�ளாகிவிட்� பின்னும் இடைர 
எல்டைல �ாத்துக் வெ�ாள்�தும் ஊடுருவு�தும் கே�ாட்டை�த் Hாண்டிச் வெசன்று அடிப்பதும் 
கே�ாட்டுக்குள்ளா�கே� அடி �ாங்கு�தும் நிடைலவெபற்ற வெHன்படைH புழுதி கிளப்பிக் வெ�ாண்டிருந்H 
நாய்�ள் �ாட்டின. இப்வெபாழுதும் Hற்�ாப்பு முHன்டை9AானHா�யிருந்Hது. �ாடைல 
பின்னங்�ால்�ளுக்குள் இடுக்கி HடைலடைAத் Hாழ்த்தி பற்�டைளக் �ாட்டி உறுமி அடிபட்�து கேபால் �த்தி 
சிறுசிறு �டைளA மிட்��ாறு அந்Hக் குட்டி நாய் Hப்பிக்� இ�ம் பார்த்Hது. வெ�ளிமுடைனக்குப் 
பின்�ாங்கிக்வெ�ாண்டிருந்Hது. Hன் இனம் என்பHால் 9ட்டுகே9 இன்வெனாரு வெ�ளிநாடைA ஏற்� உரிடை9 
நாய்�ளும் HAாரா� இல்டைல. துரத்தி அடிக்�ாவிட்�ால் Hாங்�ள் துரத்Hப் ப�லாம். கிடை�க்கும் 
இடைரயின் பங்கு குடைறயும் அல்லது கிடை�க்�ா9ல் கேபா�லாம் என்படைH அடை�யும் உ[ர்ந்திருந்Hன. 

இருக்�க்கூடிA ஒன்பது அல்லது �ாழும் சிறிA �Aதுக்குள், பிறந்து ஆறு 9ாH9ானவெHன்றாலும் �Aதின் 
ஒரு பகுதிடைA அந்Hக் குட்டி நாய் ��ந்துவிட்� நிடைலயில், அHற்கு என ஒரு இ�ம் பகுதி எல்டைல இடைர 
உறுதி வெசய்து வெ�ாண்�ா� கே�ண்டும். �லு�ான இ�த்தில் அடிபட்�ாலும் �லுக்குடைறந்H பகுதிகேAா 
ஆளற்ற எல்டைலகேAா கிடை�க்�ா9ல் கேபா�ாது என ஊடுரு�ல். வெHருப்புழுதியில் பிறந்து �ளரப் 
கேபாராடும் அHன் �Aதில் வீடு�ளின் உ�டை9Aாளர்�ளால் �ளர்க்�ப்படும் சிறந்H இன நாய்�ள் அல்லது
நாட்டு நாய்�ளின் �ளர்த்தி அதி�9ாயிருக்கும். உ�டை9க்�ாரர் அ�ரது நாடைA சங்கிலியில் பிடை[த்து 
உ�ன் ந�த்தி �ந்Hாலும் அந்Hப் பகுதியில் கே�ாகேலாச்சும் நாய்�ள் கே9ாப்பம் பிடிக்�ா9ல் 
விடு�தில்டைல. உறு9லுக்கு இலக்�ானாலும் பிடை[த்து�ரும் 9னிHடைரக் �ருதி வீட்டு நாய்�ள் 
விரட்�ப்ப�ா9கேலா கேபாகும். சில கேநரம் இழுத்துப் பிடிக்கும் சங்கிலிடைA கே9லும் இழுத்து 
முன்னங்�ால்�ள் உAர �ண்�ளில் கே�ாபம் பீறி� வெHருநாய்�ளின் மீது பாA முற்படும் உAர்ந்H இன 
வீட்டு நாய்�ளும் உண்டு. அப்கேபாது அந்H வெHருநாய்�ள் வெHரு ஓரங்�ளில் பதுங்கி வெ�ளி�ாங்கி 
எதிர்புறம் ஓடி விடு�தும் ந�க்கும். ஆனால், புர�லர் இல்லாH குட்டி கேநாஞ்சான் வெHருநாய் 
விரட்�ப்பட்�ாலும் �டிபட்�ாலும் ஏகேHாகே�ார் பகுதியில் �ாழ்நாள் முடிக்�ப்படும் �டைரயிலும் 
ஊ�ாடிAா� கே�ண்டும். கேHடு. இடைர கேHடு. இடைர. 

Hங்�ள் கே�ாட்டை� டை�9ாறிவி�க்கூடிA எதிர்�ால நி�ழ்டை� ஆபத்டைH �ரும்கேபாகேH Hடுக்�, 
Hன்முடைனப்பு கேபட்டை� HாHாக்�ள் Hளபதி�ள் 9ாவீரர்�ள் வீரர்�ள் அஞ்சா வெநஞ்சர்�ள் வெ�ாள்டை� 
9ற�ர்�ள், ஏவும் எ 9ானர்�ள் இல்லாH நிடைலயிலும் பாய்ந்து பாய்ந்து Hாக்கி குடைரத்து �டிக்� 
முற்பட்டு 9ண்டை[க் கீறி புழுதி கிளப்பி �ட்�ம் �ட்டி வெ�ாண்டிருந்Hன. ஆனால் �டிக்கும் 
கேபாக்டை�வி� துரத்திAடிக்கும் Hந்திரகே9 ஓங்கியிருந்Hது. கிரா99ா�வும் இல்லாது ந�ர9ா�வும் எவ்விH
ஒழுங்குமின்றி �ளர்ந்துவிடும் ஊரின் வெநருக்�9ான வெHரு சந்துக்�ளில் ஆள் ஊர்தி ந�9ாட்�ம் அருகிA 
அளவில் இந்H ஆதிக்�ச் சண்டை� ந�ப்படைHத் வெHளி�ா� உ[ரமுடிகிறது. வெபருந�ரங்�ளில் நீண்டு 
அ�ன்ற சாடைல�ளில் Aாரும் பிடைXத்துப் கேபா�கேH பா�ா� இருப்பHால் இது சட்வெ�ன 
புலப்படு�தில்டைல. Aாகேரா AாடைரகேAா �டித்Hால் ந9க்வெ�ன்ன நம்கே9ல் விழுந்து பிடுங்�ா9ல் 
இருந்Hால் சரிவெAனும் அச்சஓட்�ம் நிலவும். அங்கும் வெ�ளித்வெHரிAாது பல்கியிருக்கும் திடீர் ந�ர்�ளில் 
�ளர்ப்படை� �ாலூன்றியிருப்படை� அப்பகுதிடைA �ாத்துக் வெ�ாள்�தும் அண்டை� ந�ர்�ளுக்கு 
எல்டைலடைA விரி�ாக்கிக் வெ�ாள்�தும் நி�XாHHல்ல. வெபருஞ்சாடைல ஓரக்குடியிருப்கேபாடைர 
அண்டியிருக்கும் நாய்�ள் விடைரயும் ஊர்தி�ளுக்கும் இடை�கேA நுடைXந்துவிட்� வெ�ளிநாய் ஒன்டைற 
அந்Hச் சாடைல முடிவு �டைர துரத்தி ஓட்டிAடைH ஒருமுடைற பார்க்�முடிந்Hது. பிடிக்�ப்பட்டு �ம்பிAால் 
�ாய் �ட்�ப்பட்� நிடைலயில் Hப்பி ஓடி�ந்H வெ�ளிநாய் �டிக்� முடிAா9லும் பAமுறுத்H முடிAா9லும் 
வெ�ளிகேAற கேநர்ந்Hது. எப்படியும் எல்டைல பாது�ாக்�ப்பட்டு விட்�து. 

இப்கேபாது அந்H குறு�லான சந்து இடை[யும் வெHருவுக்குள் கேபாராட்�ம் வெசன்றிருந்Hது. �ான் என்ன 
புரிந்து வெ�ாண்�ாகேனா, நாய்�ளின் குடைரப்பும் �த்Hலும் சண்டை�யும் அறிமு�9ாகும் திடை�ப்பில் சிறிது 
அச்சமும் வெHரிA சிறு�ண்�டைள அ�லவிரித்து டை�க்வெ�ாட்�வும் 9றந்H�னாய் அ�ற்டைறப் பார்ப்பதும் 
அடை[த்து நிற்கும் என் மு�த்டைHப் பார்ப்பது9ா�வும் இருந்Hான். குXந்டைHக்கு புதிHா� 
இருக்�க்கூடிAது 9ரபாகிப் கேபான எனக்கு திடை�ப்டைப அளிக்� முடிAாHது இன்று விAப்புக்குரிAHல்ல. 
அந்H விரட்�லின் முடிவு அறி�தில்Hான் ஆ�ல். Hள்ளி நிற்கும் எனக்கு. 
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சந்து இடை[யும் வெபரிA வெHருவின் பாதியில் அந்H குட்டி நாய் வெ�ற்றி�ர9ா� பின்�ாங்கியிருந்Hது. 
அந்Hத் வெHருவின் முடிடை� எட்டும்�டைர அடைH விரட்டிAடிக்�ா9ல் வெபரிA நாய்�ள் வி�ா என்பது என் 
எண்[ம். அல்லது எதிர்ப்பார்ப்பு. அப்கேபாது விரட்டும் இரண்டு�ன் மூன்றா�Hா� ஒரு �ழுத்துப்பட்டி 
�ட்டிA நாய் கேசர்ந்து வெ�ாண்�து. Hன் HடைலடைA உAர்த்தி குறுகிA அடி�ளில் கே��9ாய் �ந்து 
விடைறப்பா� வெசல்லகுடைரப்பு�ன் �ந்H புதுநாடைA, சிறிது �ாலாட்டி �ரகே�ற்று மு�ர்ந்து கேசர்த்துக் 
வெ�ாண்�ன 9ற்ற இரண்டும். புது �லு கூடிA கே��த்தில் Hாக்குHலின் கே��ம் குடைரப்பின் அளவு 
விறுவிறுப்பானது. இருமுடைனத் Hாக்குHடைல ச9ாளித்து பின்�ாங்கி �ந்H குட்டி நாய் மும்முடைன 
Hாக்குHலுக்குள்ளானது. வெ�ளிகேAறக்கூ� வி�ாது வீடு�ளின் சு�ர் முடைன�ளில் ஓட்டி குறுகிA 
குட்டிடைA �டிப�ா9ல் எதுவும் உடை�ப�ா9ல் அனுப்பக்கூ�ாது என்பது �லு கூடிAதின் திட்� முடிவு 
கேபாலப் புலப்பட்�து. என்றாலும், பிறந்Hதில் இருந்து �ளர்ந்து ஆறு 9ாHம் அல்லது ஓராண்டு 
�Aது�டைர உயிகேராடு �டைளA �ர முடிந்H அந்H குட்டி நாய்க்கு இந்H Hாக்குHல் கேபால பல 
Hாக்குHல்�டைள எதிர்வெ�ாண்டிருக்�க் கூடிA அனுப�ம் இருப்பது அHன் Hற்�ாப்பு ந��டிக்டை��ள் 
பின்�ாங்�ல் Hந்திரங்�ளிலிருந்து வெHரிந்Hது. ஓரி�த்தில் �ாலூன்றி அHற்குப் பின்னரும் உயிகேராடு 
இருந்து இடைரயும் நாளும் கிடை�த்து �ாழ்�து எப்படி எனக் �ற்பது முடிAாதுHான். �ாழ்ந்Hால் அHன் 
�ழித்கேHான்றலுக்கு �ற்பிக்�லாம் வெHா�ர் ஓட்�ம். 

சிறிது ஓய்ந்து நின்ற மூன்றும் HAங்கிA கேநரத்டைH எதிர்பார்த்து இருந்H குட்டி நாய் சற்று நிமிர்ந்து 
கே��9ாய் வெ�ளிகேA ஓடிAது. மூன்று நாய்�ளிலும் வெபரிHா� �லுமிக்�Hா� இருந்H ஒன்று சற்று 
அலட்சிA9ாய் குடைரப்படைHயும் பாய்�டைHயும் நிறுத்தி வெ�ளிகேA ஓ� முAன்று வெ�ாண்டிருந்H குட்டி 
வெ�ளிநாடைA வெ�றித்து நின்றது. இரண்�ா�து நாயும் புதிHா� கேசர்ந்H மூன்றா�தும் Hடைல�ரின் 
அடைசடை� உ[ர்ந்Hடை�Aாய் அ�ற்றின் Hாக்குHல் கே��த்டைH குடைறத்து வெ�ளிகேAற்று�டைH 9ட்டும் 
விடைரவு படுத்தும் �டை�யில் வெசAல்பட்�ன. சிறுகுடைரப்பு கே��மில்லாH பாய்ச்சல் கேபாக்கு. �டிக்� 
முற்ப�ாது விரட்டும் ஆட்�ம். குட்டி நாய் வெ�ளிநாய் ஓ� வெHருமுடைனப் பக்�ம் திறந்துவி�ப் பட்�து. 
இந்H 9ாற்றத்டைH உ[ர்ந்HடைH அHன் வெசAல் 9ாற்றத்தின் மூலம் �ாட்டிA குட்டி நாயின் கூர்டை9 
விAப்பா யிருந்Hது. அதுவும் குடைரப்டைப நிறுத்திAது. கேநராய் நின்றது. சிறிது ஓடி HடைலடைA 9ட்டும் 
திருப்பி நிடைலடை9டைA ஆய்ந்Hது அது. உர்வெரன்ற சிறு உறு9லு�ன் நிடைலத்து நின்று வெ�ளிகேA Hப்பித்து 
ஓடு�டைH கே9லும் விரட்டு�Hாய் பா�டைனச் வெசய்து வெ�வ்கே�று கே�ா[ங்�ளில் இருந்H எதிரி�டைள 
பார்த்H�ாறு குட்டி நாயும் நின்றது. அ�ற்றின் ஆதிக்� எல்டைல எது�டைர என்படைH அதுவும் 
உ[ர்ந்HHா�த்Hான் வெசய்டை� �ாட்டிAது. Hங்�ள் ஆதிக்�த்டைH கே9லாண்டை9டைA ஆட்சி அதி�ாரத்டைH 
நிடைலநாட்டிA �ர்�த்து�ன் அந்H மூன்றும் நின்றன. �ால்�டைள முன்கேன டை�த்து HடைலடைAயும் 
�ாடைலயும் அ�ற்டைறப் பார்க்�, வெ9ல்ல வெ�ளிகேAறிA�ாறிருந்Hது குட்டி நாய். சற்று நிற்கும் அ�ற்றின் 
வெசய்டை�யில் நிடைலப்பில் 9ாற்றமுள்ளHா எனக்��னிக்கும். 

ஓடும். ஓடும் குட்டி நாடைA �ண்�ாணிப்படைH நிறுத்தி முன்னங்�ால்�டைள Hடைரயில் நீட்டி வெ�ாட்�ாவி 
விட்டு கேசாம்பல் முறித்Hபின் HடைலடைA உ�ல் குலுங்� உHறி முHல் நாய் திரும்பி ந�க்�லானது. 9ற்ற 
இரண்டும் Hடைல�டைர பின்பற்றி திரும்பி ந�ந்Hன. சற்று நின்று சிறிது திரும்பி குட்டி நாய் மீண்டும் 
உள்கேள �ருகிறHா எனவும் உறுதி வெசய்A நின்றன. ஒன்டைறவெAான்று குலவிக் வெ�ாண்�ன. அ�ற்றின் 
வெ�ாஞ்சடைல 9ாறிவிட்� சூXடைல பார்த்H�ாறு குட்டி நாய் சிறிது நின்றது. உ�னடிAா� கே��9ா� 
ஓடினால் இளப்ப9ாகி விடுவெ9ன்படைH அது உ[ர்ந்HHாய்த் கேHான்றிAது. ஒரு நிடைலக்குப்பின் கே9லும் 
நிற்�ா9ல் திரும்பி ஓடிAது. இது�டைர Hன்டைன Aாரும் துரத்திAகேH இல்டைல . எதுவுகே9 ந�க்�வில்டைல 
கேபால அHன் ஓட்�ம். மூன்று நாய்�ளும் அடைHப் பார்ப்பது கூ� இல்டைல என்படைH அறிந்HHாய் �ாடைல 
உAர்த்தி வெ�ாண்டு அந்H குட்டி நாய் வெHருவெ�ளி விளிம்பிற்கு ஓடியிருந்Hது. 

எல்லாகே9 சட்வெ�ன அறுந்து அடை9திAாகிப்கேபான வெ�ற்றி� உ[ர்வு Hாக்கிAHாகேலா 9Xடைலக் குரடைல
எழுப்பி �ான் நிடைல வெ�ாள்ளா9ல் எம்பினான். அ�டைன இறு�ப்பற்றி �ான் �ான் அகேHா கே�ாழி 
ஆட்டுக்குட்டி குருவி எனத் வெHருவில் கேHான்றிA�ற்டைற �ாட்� முற்பட்கே�ன். அ�னுக்கு சண்டை� 
கே�ண்டியிருந்Hது. அX ஆரம்பித்Hான். எனக்கும். 

சHங்டை�, 1997 
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18. தீனி 

என்ன வெசய்�வெHனத் கேHான்றா9ல் திடை�த்திருந்Hான் கு9ாரசாமி. �ல்பாவும் திடை�த்Hாள். 

இந்H மிரு�ங்�ள் இப்படிச் வெசய்யுவெ9ன ஒரு கேபாதும் எதிர்பார்க்�வில்டைல. �ட்டுப்பட்�டை�. 
கேபாடு�டைHப் கேபாட்� கேநரத்தில் தின்னும். குரலுக்குக் �ட்டுப்படும் எனயிருந்Hது H�றா�ப் கேபாய் 
விட்�து கேபாலத் கேHான்றிAது. 

Aாடைன, புலி, சிங்�ம், �ரடி, 9ான், குரங்கு, பாம்பு, பறடை��வெளன எங்கும் அறிAக்கூடிAடை�Hான் 
அங்கும் இருந்Hன. இதுநாள்�டைர எல்லாம் ஒரு ஒழுங்கில் இருந்Hாற்கேபாலத்Hான் உ[ர்வு. 

ஏன் இப்படி? என கு9ாரசாமியும், இது எப்படி? என �ல்பாவும் கே�ட்டுக் வெ�ாண்டு நின்றனர். எப்கேபாது 
முHல்? 

அந்H மிரு�ங்�ள் அவ்��ற்றின் இAல்பாய் ஆடிக் வெ�ாண்டும் உரசிக்வெ�ாண்டும் மு�ர்ந்து வெ�ாண்டும் 
உறுமிக் வெ�ாண்டும், Hாண்டிக் வெ�ாண்டும், குதித்துக்வெ�ாண்டும் Hாவியும் விழித்தும் படுத்தும் நின்றும் 
Hங்�டைளப் பார்ப்ப�ர்�டைளத் Hாங்�ள் பார்த்துக் வெ�ாண்டும் இருந்Hன�ாய்த்Hான் கேHான்றின. 

கேபாட்� தீனிடைA அடை� ஒதுக்� ஆரம்பித்திருந்Hன. 

ஏகேHா எங்கே�கேAா பிசகிவிட்டிருக்கிறது. எங்கே� எது எப்படிவெAன பயிற்சி மூலப் பா�ங்�டைள 
மூடைளக்குள் ப�ம் விரித்துக் �சக்கிப் பார்த்தும் ஏகேHா பிசகி விட்�Hா�த்Hான் கேHான்றிAகேH Hவிர, 
எங்கே�வெAனக் குறிப்பா�த் கேHான்றவில்டைல. சரி இப்கேபாது தின்னாவிட்�ால் பர�ாயில்டைல. 
9றுகே�டைளக்குப் பAன்படுத்Hலாவெ9னவும் வி�முடிAாது. அடுத்H கே�டைளக்கு அடுத்H உ[வுப் 
வெபாதி�ள் �ாகிHக் �ட்டு�ளாய்த் கேHான்றிக் குவிந்துவிடும். 

ஒவ்வெ�ான்றுக்கும் எவ்�ளவு கேHடை� எனத் துல்லிA9ா�க் �[க்கிட்டு ஒன்று இரண்டு மூன்று ஐந்து 
பத்து பின் பத்துக்�ளாய்க் �ட்டு�ள் �ாகிH அடை9ப்பில் உள்ள�ங்கிA ஊட்�த்கேHாடு �ந்து 
விழுந்துவிடு9ளவு நிர்�ா�ம் கே��9ாய் இருக்கும். வெHான்றுவெHாட்டு இருந்H தீனி �டை��ளான 
இடைறச்சி, மீன், �றி, எலும்பு, முட்டை� , HடைX, புல், பால், பXம், வெ�ாட்டை��ள் எல்லாம் அப்படிகேA 
அளிக்�ப்படு�து 9ாற்றப்பட்டு தின்னக்கூடிA இனத்தின் ருசிக்கே�ற்ப கேHடை�க்கே�ற்ப �ாசடைன 
நு�ர்வு�ன், கூXா�த் Hரு�தும் 9ாறி, �னத்H அட்டை��ளாய் �ந்H நிடைலயும் பXசாகி, பளபளக்கும் 
�ண்[க் �ாகிHங்�ளாய் அ�ற்றின் ஈரம் �ாய்�Hற்குள் �ட்டு�ளாய் வெபரிதும் சிறிது9ா� �ாய்க்கு 
அ�க்�9ா� அளிக்�ப்படும் Hற்கேபாடைHA நடை�முடைற வெ�ற்றி�ர9ா�ச் வெசAல்படு�Hற்கு வெசAல் 
முடைறக்கு �ரு�Hற்கு எத்Hடைன எத்Hடைன ஆண்டு�ள் நிர்�ா�ம் சிர9ப்பட்�து என்படைH �ல்பாவும் 
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கு9ாரசாமியும் பிரமிப்பு�ன் நிடைனவு கூர்ந்Hார்�ள். எவ்�ளவு நன்றாய் இருக்கிறது எல்லாம் 
என்பதுHான் அ�ர்�ளு�ன் உடைXக்கும் பணிAாட்�ளுடை�A 

�ருத்தும். மீளவும் பச்டைச இடைறச்சித் துண்�ங்�டைளகேAா 9ற்ற இடைர�டைளகேAா அப்படிகேA கேபாட்�ால் 
இந்H மிரு�ங்�ள் மு�ர்ந்து கூ�ப் பார்க்கு9ா எனவும், அ�ர்�ள் கேபசிக்வெ�ாண்�ார்�ள். வெHா�9ாட்�ா 
என்படைH ஆராய்ச்சிக் கூ�ங்�ளின் வெHா�ர்ந்து �ரும் முடிவு�ள் �ாட்டின. நூற்றாண்டு�ள் முன்கேனற்றம் 
உள்ள கே9டைலச் சர�ங்�ளில் இச்சர� முடைறடைAவி� மி�வும் முன்கேனறிA உ[வுமுடைற�ள் தீனி 
�டை��ள் சிறு குப்பி�ளா�வும் பதிவு நா�ா முடைறயிலும் ஒலி ஒளிப்கேபடைXக் குறி�ளா�வும் �ணினி 
�டைலHளங்�ளா�வும் இம்மிபிச�ாH வெHாடைலதூரத்திலிருந்து இAக்�ப்படும் Aந்திரக் டை��ள் 
வெHாழிலாற்ற அளிக்�ப்படு�து நடை�முடைறயில் இருப்படைH இங்கும் அறி�ார்�ள். எனினும், 
பாரம்பரிAத்டைHயும் �லாசாரத்டைHயும் டை�விடு�டைHவி� பிற்பட்� நிடைலயினர் என 
பரி�சிக்�ப்பட்�ாலும் மிரு�ங்�ளின் ஆன்9ாக்�ளின் அடை9தியும் ஆன்மீ�ச் வெசறிவும் 
�ாப்பாற்றப்படு�Hன் மூலம் கே9டைலச்சர�ங்�ளுக்கே� �ழி�ாட்டும் Hன்டை9 உடை�Aது இச்சர�ம் எனப் 
வெபருமிHம் வெ�ாள்ள சர� நிர்�ா� அடை9ப்பு கேபசிAது. சர�ப் பணிAாட்�ள் கேபசினர். �ல்பாவும் 
கு9ாரசாமியும் கேபசினர். சர�த்துக்குள் இருந்H எல்லா �டை� உயிரினங்�ளும் கேபசு�Hாய் �ல்பாவும், 
கு9ாரசாமியும் 9ற்ற ஆட்�ளுக்குத் வெHரிவித்Hனர். 9ற்ற ஆட்�ள் �ழிகேA நிர்�ா�ம் வெHரிந்து வெ�ாண்டு 
உல�ம் எங்கும் படைறசாற்றிAது. 

இந்H நிடைலயில் தீனிAாய் கேபா� கே�ண்டி குவியும் �ட்டு�ள் கேHங்�த் வெHா�ங்கி, சில நாட்�ளாய் 
கேHங்கு�து அதி�9ாகி இருந்HதுHான் �லக்�ம் அளிப்பHாய் இருந்Hது. அந்Hந்H கே�டைளக்கு 
அளிக்�ப்ப� கே�ண்டிA தீனிடைA அனு9திக்�ப்பட்� அளவு �ழிவு விகிHாச்சாரம் கேபா� மீHமில்லாது 
தின்னச் வெசய்Aப்ப� கே�ண்டுவெ9ன்பது �ண்டிப்பான சட்�ம், உத்Hரவு. விதி�ளுக்கு முர[ா� தீனி 
வெசல�ா�து குடைறந்HவெHன்பது வெHரிA�ந்Hால் �டுந்Hண்�டைனக்கு உரிA�ர்�ள் �ல்பாவும், 
கு9ாரசாமியும். இந்நிடைனப்கேப கே9லும் �லக்�ந் Hரு�Hாய் இருந்Hது. 

உங்�ளுக்கு என்ன �ந்துவிட்�து சனிAன்�கேள. என்ன கே�டு ஏற்பட்டுவிட்�து? 

நடை�முடைறயில் ஏதும் பிச�ா. இல்டைலகேA. ஒவ்வெ�ான்றுக்கும் அத்து தீனி எடுத்துக் வெ�ாள்ளக்கூடிA 
அளவுபடி பிச�ாதும் சில கேநரங்�ளில் அ�ற்றின் உ[ர்வு�டைளத் தூண்டி கூடுHலா�வும் கூ� வெசல�ாகி 
இருக்கிறது. உற்சா�க் குரல் எழுப்பி, கேநரத்திற்கே�ற்ப சுடை�டைAக் கூட்டியுள்ளHாய்க் கிளர்ந்வெHXச் 
வெசய்து, அதீH9ா� தீனி அளித்Hடை9க்�ா� பரிசு�ளும் வெபற்றதுண்டு. வெபற்ற பயிற்சிடைAவி� 
நடை�முடைறயின் கே��ம் கூ�க்கூ� கேநரத்து�ன் கேபாட்டிகேபாட்டுக் வெ�ாண்டு வெசல�ழியும் தீனியும் 
சுடை9 அளடை� கூடுHலாக்கும் �டைலயில் கேHர்ச்சி வெபற்றிருந்H வெHல்லாம் இப்கேபாது உHவிக்கு �ராHது 
கேபால கேHான்றும் உ[ர்வும் கு9ாரசாமிடைA வெசAலற்ற�னாக்கும் கேபால கேசார்டை�த் Hந்Hது. 
பாரம்பரிA9ான தீனி�டை��வெளனக் கே�ள்விப்பட்டிருந்H எடை�யும் அ�னுக்குத் வெHரிந்து 
கேபா�ப்ப�வில்டைல. கு9ாரசாமி, �ல்பா 9ற்றும் இHர சர� பணிAாட்�ளின் HடைலமுடைறடைAச் கேசர்ந்H 
இந்H மிரு�ங்�ளுக்கும் அடை� aாப�த்தில் இருக்கும் எனத் கேHான்றவில்டைல. வெ9த்Hப் புதிHா� எதுவும், 
Aாரும் சுடை� �ாட்டி இருப்பார்�ளா. இப்படி கேAாசிப்பது கூ� வெபரும் Hண்�டைனக்குரிAது என்படைH 
உ[ர நடுக்�கே9ற்பட்�து. AாடைனடைAப் பார்த்Hான். �ாது�டைளயும், தும்பிக்டை�டைAயும், HடைலடைAயும், 
உ�ம்டைபயும் �ாடைலயும் ஆட்டிக்வெ�ாண்டு �ால்�டைள 9ாற்றி 9ாற்றி டை�த்து அடைசந்து பழுப்புக் 
�ண்�டைள பாதி மூடி கு9ாரசாமிடைA �ா[ாHது கேபால நின்றது. முன்னங்�ால்�ளுக்கு முன்பு 
கேபா�ப்பட்டிருந்H தீனிக்�ட்டு�டைள கே�று அவ்�ப்கேபாது �ாலால் அசட்டை�Aா� Hட்டி உருட்டிAது 
கே�ாபத்டைHத் தூண்டு�Hாய் இருந்Hது. �ல்பாவின் பங்கிலிருந்H சிங்�மும் புலி�ளும் அ�ள் நின்ற 
பக்�ம் Hவிர கே�வெறல்லா பக்�மும் ந�ந்து மூடைல�ளில் முட்டி Hடைரயில் HடைலHாழ்த்தி உறுமிக் 
வெ�ாண்�ன. �ாடைல சுXற்றி வீசின. இந்H 9ான்�ளுக்கும் என்ன கே�டு �ந்HவெHன எரிச்சல் பட்�ாள். 
அள்ளி வீசப்ப� கே�ண்டிA தீனிக் �ாகிHங்�ள் �ட்டு�ளாய் கேHங்கி இருந்Hன. நிடைலவெ�ாள்ளா9ல் எதிர் 
எதிர் பக்�ங்�ளில் ஓடி Hடைலதூக்கிப் பார்த்து துளி �ால்�டைள கே��9ாய் ஆட்டி இப்படிப் கேபானால் 
அப்படியும் அப்படிப் கேபானால் இப்படியும் நின்றன அடை�. பார்டை� 9ட்டும் அ�ர்�டைளப் 
பார்த்திருக்� உ�ம்பு எதிர் பக்�ம் நின்றது. வெசAற்டை� 9ரங்�ளின் உச்சிக்கு ஏறி வெHாடைலவில் வெHரிந்H 

மு�டு�டைள வெ�றித்திருந்H குரங்கு�ள் இறங்கு�Hாய்த் கேHான்றவில்டைல. 

78



உங்�ள் அலுப்பூட்டும் எரிச்சல் Hரும் வெசAல்�டைள நிறுத்துங்�ள் எனக் �த்தினாள் �ல்பா. கு9ாரசாமி 
திடுக்கிட்டு ஓடி�ந்Hான். உன் சிரிப்பான மு�த்டைHக் டை�வி�ாகேH என எச்சரித்H�ாகேற. நாம் 
நிHானமிXக்�க்கூ�ாது. ந9க்குத்Hான் அசட்டை� வெசய்யும் வெசய்டை� வெHரியும் என்படைH 9ற�ாகேH. ந9க்கு 
அளிக்�ப்பட்டுள்ள பயிற்சியும் ந9து கே�டைல அனுப�மும் வெ�ாண்டு வெநறிப்பட்� மூடைளடைA 
பAன்படுத்தி கேAாசிப்கேபாம். இந்H கே�டைள கேபா�ட்டும். அடுத்H கே�டைள தீனிடைA இந்Hப் பாXாய் 
கேபான மிரு�ங்�ள் முழு�து9ாய்த் தின்ன டை�ப்படைH கேAாசிப்கேபாம். 

சர�த்தின் கே�று பகுதி�ளிலுள்ள 9ற்ற�ர்�ள் இந்நிடைலயில் என்ன Hந்திரம் வெசய்கிறார்�வெளன்படைH 
வெ�ளிப்படை�Aா� அறி�து கே��லவெ9ன 9டைறந்திருந்து ஒற்றுப் பார்த்து அறிA முAன்ற கே�டைளயில் 
9ற்ற பகுதி ஆட்�ளும் அகேHகேபால அ�ர்�ளும், 9ற்ற பகுதிடைA ஒற்றுப் பார்க்� முAன்று 
வெ�ாண்டிருப்பது புலனாயிற்று. எங்கிருந்து, எப்கேபாதிருந்து ஆரம்பித்Hது இந்H நிரா�ரிப்பு அலட்சிAம் 
எதிர்ப்பு ஆம். எதிர்ப்பு . 

கேபாடும் தீனிடைA முழுடை9Aா�த் தின்ன மிரு�ங்�ள் H�றிவிட்�Hா� முHலில் கேHான்றிAது. ஆனால், 
நாட்�ள் கேபா�ப் கேபா� தின்னா9ல் கி�க்கும் தீனிகூ�, �ழிக்�ப்ப�க்கூடிA விகிHத்திற்கும் அதி�9ாய் 
�ழிக்�ப்படு�ன�ற்டைற Hள்ளிவி�வும் முடிந்Hது. அHற்கு கே9லும் �ழிக்�ப்படும் தீனி �ாகிH9டைலAாய் 
எழும்பிAகேபாதுHான் கே�று �ார[மும் இருக்�லாகே9ாவெ�ன ஐAம் கேHான்றிAது. �ழிக்�ப்படும் 
மிச்சங்�ள் 9ாறுபட்� வெசAலா� கேHான்றாHதும், இAல்பாய் கேபாய்விடும் வெசAல்�ள் எப்படி நி�ழ்ந்Hன 
என்படைH 9றந்துவிடு�தும் �ார[9ா�லாம்Hான். எப்படி அதி�ப்படுத்திக் வெ�ாண்� உற்சா�த்து�ன் 
எப்படியும் ஒதுக்�ப்பட்� தீனி முழு�டைHயும் மிரு�ங்�ளின் �ாய்க்குள் திணித்துவி� முAன்றடைH 
�ல்பா வி�ரித்Hாள். �ட்டு�டைளப் பிரித்து �ாகிHச் சுருள்�ளா� 9டித்தும் விடைளAாட்டுக் �ாட்டியும் 
அடை� �ாய்க் வெ�ாள்ளு9ளவு �டை��ாயில் ஊட்டிAடைHயும் வெசல்ல9ாய் வெ�ாஞ்சி கூப்பிட்டு H�வித் 
Hந்தும் இடைரவெ�ாள்�து குடைறந்து வெ�ாண்கே� �ந்து இப்கேபாது அதிர்ச்சி Hரக்கூடிA எல்டைலடைA எட்டி 
இருப்படைH வெசால்ல பA9ா�வும் இருந்Hது. கே�டு�ாலந்Hான் என சினந்Hாள் அ�ள். அ�ர்�ளுக்குத் 
வெHரிAா9ல் கே�று Aாரும் எதுவும் தீனி எதுவும் கேபாட்டிருக்� முடியு9ா? முன்வெபல்லாம் கே�டைலக்கு 
�ரு�ார்�ள். அந்Hந்H மிரு�ங்�ளுக்�ான தீனி �ட்டு�டைள �ட்�ா�கே� சுருட்டி எறிந்துவிட்டுப் 
கேபானாகேல கேபாது9ானHாய் இருந்Hது. மீள அடுத்H கே�டைளக்கு �ந்Hால் கேபாதுவெ9ன மீதி கேநரங்�ளில் 
கே�லி கேபசி சிரித்து ஓடிப்பிடிக்�வும் இருந்H 9கிழ்ச்சி மிக்� �ாலங்�ள் அடை�. மிரு�ங்�ள் 
அமிரு�ங்�ளா� 9ாறாH �ாலம் அது. சிக்�ல் கேHான்றா9ல் இரு Hரப்பினரும் �ாலத்டைHக் ��த்தி 
இருப்பHா�த்Hான் கேHான்றிAது. 

��ந்H சில கே�டைள�ளா�த்Hான் கேபாட்� �ட்டு�ள் முழுடை9Aா� தின்னப்ப�ா9லும் தின்பHற்குப் 
பதிலா� �டித்துக் குHறப்பட்டும் அடைரகுடைறAா� கே9Aப்பட்டும் இருப்படைHக் ��னித்Hார்�ள். 
இரு�ரும் அடைH சிக்�லா�கே�ா அல்லது வெபரிA அபாAத்தின் அடை�Aாளக் குறிAா�கே�ா முHலில் 
�ருHவில்டைல. அ�ற்றின் உ�லில் ஏகேHா கே�ாளாறு 9ாற்றம் �ாலநிடைல பசியின்டை9 இப்படி ஏதும் 
இருக்�லாவெ9ன என தின்னாது �ழிக்�ப்பட்��ற்டைற கூட்டி அள்ளி குப்டைபயில் திணித்Hார்�ள். கூடும் 
குப்டைப�ளின் அளவு குறித்து நிர்�ா�ம் �ார[ம் கே�ட்�கேபாதுHான் எங்கே�ா ஏகேHா கே�ாளாறு என்பது 
உதித்Hது. சர� 9ருத்து�ர்�ள் கேசாதித்து சில 9ாறுHல்�டைளச் வெசான்னார்�ள். குப்டைப கூடு�து 
குடைறAவில்டைல. இது �ண்�ாணிக்�ப்பட்டு, இரு�ரின் கே�டைலத்திறடை9 கே��ம் புத்திசாலித்Hனம் 
குடைறந்HவெHனக் �ண்டிக்�ப்பட்டு, எப்படியும் அ�ர்�ள் பங்குத்தீனிக் �ட்டு�ள் முழு�தும் தின்று 
தீர்க்�ப்ப� கே�ண்டுவெ9னவும் அHற்�ான சான்று Hந்H பிறகே� குடியிருப்புக்குச் வெசல்ல 
அனு9திக்�ப்படு�ார்�வெளனவும் எச்சரிக்�ப்பட்�னர். நிர்�ா�த்தின் மிரட்�டைல இரு�ரும் Hங்�ள் 
பகுதி மிரு�ங்�ளி�ம் அகேH கே��த்தில் �ாட்� முAன்று கேHாற்றனர். தீனி முழு�தும் தின்று முடிக்கும் 
சில மிரு�ங்�ளுக்கு 9ற்ற�ற்றின் வீ[ாக்�ப்பட்� பங்கு தீனிடைAத் திணித்து குப்டைபடைAக் கூட்�ா9ல் 
இருக்� முAன்றதும் �ர�ரக் �டின9ாகிப்கேபானது.

�ாகிHத் H�டு�ளா� அ�ற்றில் சுடை� அடைனத்டைHயும் அம்மிரு�ங்�ளுக்கு கேHடை� எனச் கேசர்த்து அXகு 
கேசர்த்து �ட்டு�ளாக்கி தின்னத் HAாரா� �ரும் தீனி எவ்�ளவு இன்றிAடை9AாHத் கேHடை�. உ[வு 
மூலச்சத்து என்படைH மூத்H�ர்�ளும், அறிவுமிக்��ர்�ளும் ஆய்�ாளர்�ளும் ஏன், சர�த் Hடைலடை9யும் 
வெHரிவிப்படைH, அது எவ்�ளவு உண்டை9 என்படைH அம்மிரு�ங்�ள் உ[ர 9றுப்பவெHன்பது 
விசித்திர9ானது. கே�HடைனAானது. ஆHங்�த்து�ன் கூடிA கே�ாபம் கே9லி� டை�ப்பது. 9�  ன்9ங்�ள் 
ஐந்Hறிவு வெபட்��ங்�ள். �ல்பா வெ�ளிப்படை�Aா�கே� �டைச வெபாழிந்Hாள். நீங்�ள் இடைHவெAல்லாம் 
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உ[ர 9றுப்பதும், தின்னா9ல் �ழிப்பதும் உங்�ளுக்குத்Hான் இXப்கேப Hவிர தீனி அளிக்கும் 
எங்�ளுக்கே�ா உற்பத்திக் கூ�ங்�ளுக்கே�ா, நிர்�ா�த்திற்கே�ா அல்ல என்படைH நீங்�ள் உ[ரத்Hான் 
கேபாகிறீர்�ள். Hண்டிக்�ப்ப�த்Hான் கேபாகிறீர்�ள். 

அளிக்�ப்படும் தீனியில் என்வெனன்ன அ�ங்கியுள்ளன என்படைHப் பட்டிAலி� ஆரம்பித்Hான் 
கு9ாரசாமி. நீங்�ள் அறிAாவிட்�ாலும் அறிA 9றுத்Hாலும் நாங்�ள் வெசால்லித்Hான் தீருகே�ாம். நாங்�ள் 
உங்�ளது அரு�ாடை9யில் இருப்ப�ர்�ள். நலன் கேபணுப�ர்�ள். நண்பர்�ள். இது புரிகிறHா? உங்�ளுக்கு 
நஞ்சா Hருகே�ாம். உங்�ளது பாரம்பரிAத் தீனி �ாலத்திற்கே�ற்ப எவ்�ளவு சிறப்பாய் உடைXப்பு�ன் 
�ாகிHத் H�டு�ளாய், H�டு�ள் இடை[ந்H வெபாதிவு�ளாய் எத்HடைனகேAா அம்சங்�டைள அ�க்கி நாளுக்கு 
நாள் கூடும் புதிA விசAங்�டைளச் கேசர்த்து ��ர்ச்சி சுடை� கே9லி� அளிக்�ப்படுகிறது வெHரியு9ா? புதிA 
புதிA அம்சங் �ளினால் விடைளந்H விடைளயும் விடைளAப்கேபாகும் �[க்�ற்ற பAன்�ள் இகேHா. 
கு9ாரசாமி பர�ச9ாய் கேபசிக்வெ�ாண்கே� கேபானான். அ�ன் கேபசு�து Hான் வெசால்�துHான் 
உண்டை9வெAன அ�னுக்கே� கேHான்றத் வெHா�ங்கிAது. 

�ல்பா Hான் கேபசு�டைHயும் 9றந்து அ�டைனப் பார்க்�த் வெHா�ங்கினாள். வெ�ாஞ்சங்கூ� 
பலகேனற்ப�ாதிருக்��ா அ�ற்றின் நலன் �ருHா9லா அளிப்பார்�ள். Hரம் நAம் வெசய்முAற்சி 
இடை�யிடை�கேA ��ரும் சுடை� எதுHான் இல்டைல? எதுHான் Hரப்ப�ாது. இந்H மிரு�ங்�ள் கே9லும் 
எடைHத் கேHடுகின்றன? இருட்டுக் �ாடு�ளில் இருந்து மீட்டு, கே�ட்டை�க் �ாரர்�ளி�மிருந்து �ாத்து, 
இAற்டை�க் வெ�ாடூரங்�ளிலிருந்து விடுவித்து, இருக்� இ�ம், தின்ன தீனி உறுதி வெசய்து �ட்டிAங்கூறிA 
முHல் H�டு�ளும் முHல் தீனிக் �ட்டு�ளும் இன்னும் பல மிரு�ங்�ளால் அரிHானடை�Aாய் �ாக்�ப்பட்டு
�ரு�டைH நன்றியு�ன் நிடைனவுகூரப்பட்டு �ரு�டைH கு9ாரசாமி வெநகிழ்வு�ன் சுட்டிக் �ாட்டினான். 
இந்Hப் புதுடை9 இந்Hக் �ற்�ாலச் சனிAன்�ளுக்கு ஏற்�ப்ப� முடிAாHHா� இருப்பது கே�டிக்டை�Hான். 
என்ன கேHடை�? கேH�ல் மீண்டும் அ�ர்ந்H �னாந்திரங்�ளில் Hண்ணீடைரயும் உ[டை�யும் கேHடி 
அடைலயும் நிடைலடைAAா? அது�ா விடுHடைல? சர�த்துக்குள் உறுதி வெசய்Aப் பட்� தீனி கிடை�க்கும் 
கேபாது என வினவினாள் �ல்பா . கேபசிக் வெ�ாண்கே� வெசன்ற�ள், Hன்னு[ர்வு இXந்H�ள் கேபால Hன் 
பங்கிலிருந்H மிரு�ங்�ளுக்�ான தீனிக் �ட்டிலிருந்து ஒரு 9�டைல எடுத்து ஓர9ாய்க் �டித்து வெ9ல்லவும் 
Hடைலப்பட்�ாள். பார்த்திருந்H கு9ாரசாமி அதிர்ச்சியும் விAப்பும் கே9லி�, கேபசி �டைளத்து வெசAலிXந்H 
நிடைலயில், வெபாறாடை9யும் கேHான்ற �த்தினான். "கேAய், இது ந9க்கு அனு9திக்�ப்பட்�தில்டைல. என்ன 
வெசய்கிறாய் என்படைH உ[ர்ந்துHான் நீ வெசய்கிறாAா? இப்படி கேபசு�து, வெசய்�து இ�ற்றின் பின் 
விடைளவு�டைள முழுதும் அறிந்Hால் இப்படிச் வெசய்A நீ துணிந்திருக்� 9ாட்�ாய் என கே��9ாய் அ�டைள 
இழுத்து, தீனிடைA வெ9ல்லும் Hாடை�டைAப் இறுக்கினான். அ�ன் டை�டைAத் Hட்டிவிட்� �ல்பா கே9லும் 
ஒரு தீனிக்�ட்டிலிருந்து ஒரு H�டை� இழுத்து சுருட்டி தின்னத் வெHா�ங்கினாள், திடை�ப்பும் �லக்�மும் 
9டைறந்H Hன்டை9யில் சிரித்து. கு9ாரசாமிக்கு மிரு�ங்�டைளச் சுட்டிக்�ாட்டினாள். சர� அடை�ப்புக்குள் 
அடை� ந�ந்தும் படுத்தும் அடைலந்தும் உறுமியும் கேபாட்� தீனிடைA ஒதுக்கின�ாய் அ�ர்�டைள 
வெ�றித்திருந்Hன. 

விருட்சம், 1991 

இந்H நூற்றாண்டுச் சிறு�டைH�ள் 

(�டைலaன் வெ�ளியீடு, பகுதி - 3, 1993) 
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19. இருட்டு 

"�ண்ணு வெHரியுHாய்Aா?” 

"வெHரிAலீங்�.'' 

"எந்Hக் �ண்ணு வெHரிAகேல?''

 “வெரண்டு �ண்ணும் வெHரிAலீங்� .'' 

"டை� அடைசAறது கூ��ாத் வெHரிAகேல?'' 

"இல்லீங்�" "வெ�ளிச்சம் எந்Hப் பக்�த்திகேலர்ந்து �ருதுன்னு வெசால்லு.'' 

"வெHரிAலீங்�.''

 "கே9கேலர்ந்து�ருHா? கீகேXர்ந்து �ருHா?'' 

"வெHரிAகேல.'' 

அந்H இளம் �ண் 9ருத்து�ன் கே9லும் எரிச்சல் வெ�ாண்�ான். கேநரம் ஆகிக்வெ�ாண்டிருந்Hது. 9ாடைல 
கேநரத்தில் 9ற்ற நண்பர்�ளு�ன் வெபாழுடைHக் �ழிக்� 

விடைர�ாய் �ரு�Hாய்ச் வெசால்லியிருந்Hான். 

இது முHல் இ�ம் அல்ல. முHல் குப்பக்�ாட்�ானும் இல்டைல. இந்Hத் Hடைல �ாய்ந்H�ர்�ளுடை�A 
Hந்திரம் அ�னுக்கு ஏற்�னகே� புரிந்துவிட்� பா�ம். உரக்� அலுத்துக் வெ�ாண்�ான், 

"கேHா பாருய்Aா. ஒரு 9ண்ணுகே9 வெHரிAகேலன்னா ஆபகேரசன் இல்கேல. �ண்[ாடி வெ�டை�க்�ாது. இந்H 
ஆளுக்குப் பண்[ முடிAாது. அடுத்H ஆளு �ா, வெபாற முத்திருச்சா?'' 

அடைXத்து �ரப்பட்டிருந்H முப்பது, நாற்பது கேபர்�ளில் அறுடை� வெசய்A ஐந்Hாறு கேபர்கூ�த் 
கேHறவில்டைல. கேநரம் ��க்கிற வெHனும் பரபரப்பும், அடுத்H கிரா9த்திற்குச் வெசல்ல கே�ண்டிA கே��மும் 
இருந்Hாலும், இன்று ஒரு நாளில் எவ்�ாறு நிர்[யித்H இலக்கின்படி கேநாAாளி�டைளக் �ண் அறுடை� 
சிகிச்டைசக்கு கேHர்ந்வெHடுக்� முடியும் எனும் Hவிப்பு, மு�ாம் ஏற்பாடு வெசய்திருந்H குழுவினருக்கு 
ஏற்பட்�து. இந்H 9ருத்து� இடைளaன் ஆட்�டைளக் �ழிக்கும் கே��த்டைHப் பார்த்Hால் ஒரு நூறு 
கேபர்கூ�த் கேHறு�து �டின9ாகிவிடும் கேபாலிருக்கிறது. 
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"கேHா பாரும்9ா. உனக்கு Aாகேரா Hப்பா வெசால்லியிருக்�ாங்�, வெரண்டு �ண்ணும் வெHரிAகேலன்னு சத்திAம்
பண்ணிச் வெசான்னாHான் �ண்[ாடி வெ�ாடுப்பாங்�ன்னு. அது Hப்பு. வெபாற முத்தி யிருந்Hாக்கூ� 
�ண்ணுல வெ�ாஞ்ச9ா�து டை�Aடைசவு வெநXலு வெ�ளிச்சம் வெHரிஞ்சாத்Hான் வெபாறAக் கீறிட்டு 
கேபாட்டுக்� �ண்[ாடி வெ�ாடுப்பாங்�. �ாக்�ரு கே�க்�ற கே�ள்விக்கு வெநHான9ா பHட்�ப்ப�ா9 பதில் 
வெசால்லு. இப்ப பாரு. வெ�ளிச்சம் எந்Hப் பக்�த்திகேலர்ந்து �ருது? கேசாத்துக்டை� பக்� மிருந்Hா, பீச்சக்டை� 
பக்�த்திகேலர்ந்Hா?'' 

ஆட்�ள் கேHறகே�ணும் என்னும் Hவிப்பு�ன் மு�ாம் குழுவில் ஒரு�ர் விளக்கினார். கிXவி HடைலடைA 
ஆட்டினாள். எங்கே� யிருந்கேHா வெ�ளிச்சம் வெநXலாட்�ம் வெHரி�Hா�ச் வெசான்னாள். "சரிAா வெசால்லு, 
எந்Hப் பக்�த்திகேலர்ந்து?'' என இ�ப்பக்�9ா� �ார்ச் ஒளிடைA அடைசத்துக் �ாட்டிA பின் அ�ள் 
மிரட்சியிலிருந்து ஓரளவு வெHளிந்Hாள். 

"பீச்சக்டை�க்�ா �ருதுங்�.'' 

9ருத்து� இடைளaன் இந்H 9ாதிரி ஆட்�ளின் கே�டைல�ள் முன்கேப Hனக்குத் வெHரிந்HதுHான் என்பHா�ச் 
சிரித்Hான். 9ற்ற�ர்�ளும் சிரிப்பு �ாட்டினார்�ள். 

"இHப் கேபாலக் கே�ட்டுக்கிட்டிருந்Hா சரிப்ப�ாது. ஒண்ணும் வெHரிAகேலன்னு வெசான்னா உ�கேன 
கேபாயிட்டு�ான்னு அணுப்பி�ணும். சரிAா? அடுத்Hது �ா. என்னா உனக்கு? �ண்ணுல Hண்ணி �ருHா? 
இந்Hா, இந்H சீட்டுல எழுதிக் வெ�ாடுக்கிற 9ருந்டைH �ாங்கிப் கேபாடு. இந்H 9ாதிரி சும்9ா �ண்வெ[க் 
�ாமிக் �ணும்னு �ர்ற�ங்�வெளவெAல்லாம் நிக்� டை�க்� கே�[ாம். கேHர்ற கே�சா இருந்Hா �ரிடைசயில 
நிக்�ட்டும். �ரட்டும் �ரட்டும்.'' 

�ரிடைசயில் �ந்H�ர்�டைள ஓரிரு வெநாடி�ளில் பார்த்து முடித்H அந்H இளம் 9ருத்து�ன் 
கேபா�ப்பட்டிருந்H நாற்�ாலியில் சரிந்து உட்�ார்ந்து �லது டை�யில் 9ணி பார்த்Hான். பிற்ப�ல் 
வெநருங்கிக் வெ�ாண்டிருந்Hது. 

மு�ாம் குழுவினரில், �ந்H�ர்�ளில் Aார் �ண் 9ருத்து�ர், Aார் வெபாறுப்பாளர் எனத் வெHரிA முடிAா9ல், 
எல்லாரும் 9ருத்து �ர்�ளா அல்லது �ண்[ாடி �Xங்கும் அதி�ாரம் உடை�A �ர்�ளா, 
கீழ்ப்பணிAாளர்�ளா என்பதும் அறி�Hற்�ஞ்சு ப�ர்�ளாய், ஒவ்வெ�ாரு�டைரயும் 'சார்' கேபாட்�ர்�ள். 
'ஐAா' என்றார்�ள். 'சாமி' எனக் கும்பி� முடைனந்Hார்�ள். ‘�ாகுட்�ர்' என்றடைXத்தும் பணிடை�க் �ாட்� 
முற்பட்�ார்�ள். இந்Hக்குக்கிரா9 9க்�டைளக் வெ�ாண்டு�ரு�டைH, இழுத்து நிறுத்தி டை�ப்படைHப் பார்க்� 
கே�டிக்டை�Aாகிவி�லாம். Aார் கே�டிக்டை� பார்க்கிறார்�ள் எனப் புரி�Hற்கு முன். 

�ாடைல ஒன்பது 9ணிக்குக் கூடி கிரா9ம் கிரா99ா�ச் வெசன்று பிற்ப�ல் �ந்து வெ�ாண்டிருந்Hது. �ாங்கி 
இருபது ஆண்டு �ளாகியிருந்H ஈப்பு (ஜீப்) அந்H இளம் �ண் 9ருத்து�9டைனயும் மு�ாம் 
வெபாறுப்பாளர்�ளில் சிலடைரயும் சு9ந்து வெ�ாண்டு புழுதி கிளப்பிAது. இருட்டு�Hற்குள் அந்Hப் 
பகுதிடைAச் கேசர்ந்H கிரா9ங்�டைள முடித்துவி�க் �ட்�டைள. இரண்டு நாட்�ள் �ழித்து வெHா�ங்�வுள்ள 
இல�ச 9ருத்து� மு�ாமுக்கு குடைறந்Hது இருநூறு கேநாAாளி�டைளக் �ண்�றிந்Hா� கே�ண்டும். வெசன்ற 
மு�ாமின்கேபாது நூற்றுக்கும் குடைற�ான ஆட்�டைளகேA அனுப்ப முடிந்Hது �ண்டிக்�ப்பட்டிருந்Hது. 
இந்நிடைலயில் இரு9�ங்கு இலக்கு உள்ள நிடைலயில் கேபாகும் கேபாக்கு உற்சா�ம் Hரு�Hாய் இல்டைல. 
என்ன 9ருத்து�கேனா. 

ஒரு 9ருத்து�டைரப் கேபாலத் கேHான்றா9ல் விடுமுடைறடைAக் �ழிக்� �ந்H இடைளaடைனப் கேபால, கே�ாடு 
கேபாட்� �ண்[ பனிAன் சட்டை�யில் �ழுத்தில் வெHாங்கிA Hங்�ச் சங்கிலி கே9கேல வெHரிA, டை�யில் �ார 
ஏடு�ளு�ன் �ார்ச் ஒன்டைற 9ட்டுகே9 �ருவிAா�க் வெ�ாண்டு �ந்திருந்H அந்Hக் �ண் 9ருத்து� 
இடைளaனின் அ�சரம் கே�று, வெHரிவு வெசய்Aப்படும் கேநாAாளி �ளின் எண்ணிக்டை�டைAக் கூட்டும் 
�டை�யில் இல்டைல. அ�ன் கே�ட்ப�ற்றிற்கு உ�னுக்கு�ன் பதில் வெசால்லா9ல் இழுக்கும் கேபர்�ள் 
�ழிக்�ப்படு�டைHக் குடைறக்� கே�ண்டும். 'உங்�டைளவெAல்லாம் எனக்கு நன்றா�த் வெHரியும், 
கே�டைலடைAப் பாருங்�ள்' என வெசால்லா9ல் வெசால்லும், ந�ப்பில் அசட்டை� �ாட்டும் 9ருத்து� 
இடைளaனி�ம் ஏதும் வெசால்ல Aாரும் முAலவில்டைல. 

இ�ன் எவ்�ளகே�ா கேH�டைல. வெசன்ற முடைற �ந்H அந்H �AHான 9ருத்து�ன் இப்படிக்கூ�ப் 
பார்க்�வில்டைல. Aார் Aாடைர அறுடை�க்கு முதிர்ச்சிAடை�ந்H கேநாAாளி�ள் என்று வெசான்கேனாகே9ா 
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அ�ர்�ள் வெபAர்�டைளவெAல்லாம் கிறுக்கிக் வெ�ாண்டு அ�ர்�டைள கேநரா� மு�ாமுக்குக் வெ�ாண்டு�ரச் 
வெசால்லி எரிந்து எரிந்து விழுந்Hான் என மூத்H மு�ாம் குழு உறுப்பினர் வெசான்னார். 

அடுத்H சிற்றூருக்கு ஊர்தி புறப்பட்�து. ஊர்ச்சாடைல புழுதி பறந்Hது. வெபரிA வெபரிA �ருங்�ல்  ல்லி 
9ட்டுகே9 சில இ�ங்�ளில் இருந்Hது. பாடைறச் சக்டை��ள் பரப்பப்பட்�டை� எப்படி சாடைல - அதுவும் 
 ல்லி சாடைலAாகுவெ9ன்பதும் புலப்ப�ாHது. கே9கேல கேபாட்� வெசம்9ண்ணும் �டைரந்து கேபாய், �ானலில்
புழுதி கிளப்பிA சாடைலயில் கே9டும் பள்ளமு9ாய், ஊர்தி உள்கேள இருந்H�ர்�டைள இடித்துக்வெ�ாள்ளச் 
வெசய்Hது. வெHரியும் பசுடை9 இXந்H சிறு குன்று�ளும், நின்ற படைன�ளும், குத்து குத்Hான புHர்�ளும் 
இருந்H Hகிப்டைபக் குடைறப்பன�ாய் இல்டைல. சில �ாக்டை�க் �டைரHல்�ளும், �ருங்குருவி�ளின் பரப்பும் 
Hவிர, Hடைலயில் துணிடைA முக்�ாடிட்டுச் வெசன்ற ஓரிரு ஆட்�ளும், ஆடு�ளும், வெ�ாம்பு 9ட்டும் வெபருத்H
9ாடு�ளும் கே9டும் பள்ளமும் ஒடித்து ஒடித்து �ரும் �ண்டிடைAப் பார்த்து மிரண்டு ஒதுங்கு�தும்Hான் 
கேநர்�து. 

"என்னுடை�A ந�ரத்தில் இவ்�ளவு வெ�யில் வெHரி�தில்டைல. அது என்ன 9டைல? எங்கே� இளநீர் 
கிடை�க்கும்?" என நிXலில் �ளரும் 9ருத்து� இடைளaன் அவ்�ப்கேபாது ஏகேHா வெசான்னான். 
அடுத்து�ரும் கிரா9த்தில் நிச்சAம் இருக்குவெ9ன உறுதி வெசால்லப்பட்�து. �ாயும் வெ�யிலில் இருக்கும் 
வெHன்டைன�ளிலும் �ாய்ப்பு குடைறந்துவிட்டிருந்Hது. �ாய்ப்படை�யும் ந�ர 9க்�ளின் Hா�த்திற்குக் 
வெ�ாண்டு வெசல்லப்பட்�ன. சரிAான 9டைXயுமில்லாHது �ாய்�டைள சிறுக்� டை�த்Hது. ஆனால் �ரக்கூடிA
வெபரிA 9னிHர்�ளுக்கு எப்படியும் இளநீர்க் �ாய்�ள் வெ�ாண்டு �ரப்பட்�ா� கே�ண்டும். அந்Hக் 
�ாய்�ளுக்�ான விடைலடைA Aார் வெ�ாடுக்கிறார்�ள் என்று Aாரும் ��டைலப் படு�தில்டைல. Aாகேரா 
வெ�ட்டுகிறார்�ள்; Aாகேரா குடிக்கிறார்�ள். 

நல்லகே�டைளAாய் �ந்து கேசர்ந்H கிரா9த்து ஊழிAன் வெசால்லிடை�த்Hபடி இளநீர்க் �ாய்�டைள 
டை�த்திருந்Hான். கிரா9த்துத் Hண்ணீடைரக் குடிக்�ா9ல் �றண்டு �ந்H 9ருத்து�டைன கே9லும் 
எரிச்சலடை�Aா9ல் வெசய்HHற்�ா�ப் பாராட்டு வெபற்றான். கேநாAாளி�ளும் அதி�மிருந்Hனர். 'இப்படியும் 
வெ�ட்டிருக்கு9ா!' என அதிர்ச்சிடைAத் Hரும் �ண்�ளு�ன் அந்H இளம் வெபண் வி�ா9ல் கேபசிக்வெ�ாண்கே� 
நின்றிருந்Hாள். 9ங்கிப்கேபாய் டைநந்H பு�டை�டைA ஏத்Hலும் Hாழ்த்Hலு9ாய் கே9லாக்கு கேபாலச் 
சுற்றிருந்Hாள். அ�ள் டை� பிடித்து துடை[க்கு ஒரு பஞ்சடை�ந்H கிXவி. 

"�Aசு இரு�துக்கு ஆவுதுங்�. நா சின்னHா இருக்�ப்கேபா ஒரு �ண்ணுல பார்� வெHரிஞ்சுது. வெபாறவு 
அம்9 �ாத்திச்சா, அந்Hக் �ண்ணும் கேபாயிடிச்சி. ஆAாHான் �ஞ்சி ஊத்துது. எனக்கு �ண்ணு வெHரிA 
வெ�ச்சீங்�ன்னா ஏகேHா வெபாAப்கேபன். �ண்[ாலங்�ாய்ச்சின்னு எங்�னா ஒதுங்கினா, ஆAா 9ண்�Aப் 
கேபாட்�ாலும் வெபாAச்சிப்கேபன். எனக்கு �ண்ணு �ருங்�ளா?' 

அந்Hப் வெபண்ணின் இ�து �ண் சிறுத்து குழியில் புடைHந்து வெ�ள்டைளAாயிருந்Hது. அழுக்கும் Hள்ள, 
9ற்றது வெ�ளித் Hள்ளி வெ�ள்டைளப் ப�லம் பூத்து �ண்9ணியும் வெHரிAா9ல் அச்சம் Hந்Hது. பத்து 
�ருச9ா கும்பி�ாH சாமி இல்கேல. 

ஒரு �ார்ச் வெ�ளிச்சத்டைH அடித்துக் �ாட்டி அ�ளுடை�A �ண்�டைள கேசாதித்து கு[9ாக்கு�து பற்றிக் 
கூறு�தும், விடிவு �ால9ாய் �ல்Aா[த்டைH விடைரவுபடுத்H முடி�தும் முடியு9ா? ஆனாலும் 
அப்வெபண்ணின் ஆ�லான எதிர்ப்பார்ப்பும் நம்பிக்டை�யும் Aாடைரயும் அடைசப்பHாய் இருந்Hது. 

9ருத்து� இடைளaன் பார்க்கும் கேபாகேH வெசால்லிவிட்�ான்: "இங்� எதுவும் பண்[ முடிAாது. 
ந�ரத்துக்கு �ா, �ண் ஆஸ்பத்திரிக்கு �ந்Hா எHா�து வெசய்A முடியுHான்னு பார்க்�லாம். aாயித்துக் 
கிXடை9 �ராகேH. 9த்H நாள்கேல �ாடைலயில �ா.'' 

ஒரு சீட்டில் ந�ரத்திலுள்ள வெபரிA �ண் 9ருத்து�டைனக்கு பரிந்துடைரத்து குறிப்பு எழுதிக் வெ�ாடுத்HடைH 
கிXவி �ாங்கி டை�யில் சுருட்டிக் வெ�ாண்�ாள். Hனக்கு �ண் பார்டை� அளிக்�ப்பட்�ால் 
எப்படிவெAல்லாம் அ�ள் �ாழ்க்டை� சீர்படும். வெசய்ப�ர்�ளுக்கு எவ்�ளவு புண்ணிAம் 
என்படைHவெAல்லாம் Aாகேரா அக்�டைறயு�ன் �ாது வெ�ாடுத்துக் கே�ட்பது கேபால வெசம்பட்டை�Aாய்ப் பறந்H
முடிடைA ஒரு டை�Aால் H�விக் வெ�ாண்கே� அந்Hப் வெபண் உரக்�ச் வெசால்லிக் வெ�ாண்டிருக்கும் கேபாகேH 
கிXவிAால் இழுத்துச் வெசல்லப்ப�, மு�ம் ஒரு பக்�மும் உ�ம்பு ஒரு பக்�மும் பார்க்� ந�ர்ந்Hாள். 
வெHாடைலவில் Hள்ளியிருக்கும் வெபரிA ந�ரத்திற்கு Aார் அடைXத்துச் வெசல்�ார்�ள்? ஆகும் வெசலடை� 
வெசய்ப�ர்�ள் Aார்? ஓடும் கேநரத்து�ன் கேபாட்டிகேபாட்டு ஓ�கே� Aாருக்கும் கேநரமிருந்Hது. 
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"அடுத்Hது �ா .... 9ச9சன்னு நிக்�ா9ல்.'' 

9ான் விழி, மீன் விழி, கே�ாலவிழி, �Aல்விழி, கே�ாபவிழி எல்லாம் இந்Hக் குக்கிரா9ங்�ளில் 
இல்டைலAா? எ�ர் அ�ற்டைறவெAல்லாம் வெ9ாத்H9ா�க் குத்Hடை� எடுத்துக் வெ�ாண்�னர்? இப்படியு9ா 
இப்படியு9ாவெ�ன பார்டை�யிXந்H �ண்�ளு�ன் நிறம் கேபான கேசடைலக் �ந்Hல்�டைளயும் பழுப்கேபறிA 
கிழிசல் கே�ட்டி�டைளயும் சுற்றிA�ாறு உ�ன் �ந்H�ர்�ள் இழுத்து இழுத்து நிற்� டை�க்� Hடு9ாறி �ந்து
நிற்ப�ர்�ள் முனங்கிA �ார்த்டைH�ள் மி�வும் �லக்�ந் Hரு�ன. நீர் வெபருகும் �ண்�ள். எதுவும் வெHரிAாH 
�ண்�ள். எடைHயும் வெHரிந்து வெ�ாள்ளத் Hடுக்�ப்பட்� �ண்�ள். Hன் கே�டைலடைA வெசய்து வெ�ாள்ள�ா�து 
பார்டை� கிடை�த்Hால் கேபாதும். என்ன கிடை�க்�ப்கேபாகிறது. �ண்பார்டை�, �ண்[ாடி, உ[வு, துணி, 
ப[ம் - எது கிடை�க்கும்? சாப்பாடு கேபாட்டு, துணியும் வெ�ாடுத்து, �ண்டை[ சரிAாக்கி �ண்[ாடி 
கேபாட்டுவிடு�ார்�வெளன்றுHான் வெசால்லப்பட்டு மூடைல முடுக்கு�ளில் மு�ங்கிக்கி�ந்H�ர்�ளுக்கு 
ஆடைச �ாட்�ப்பட்டிருந்Hது. வெ�ாண்டு வெசல்ல, திரும்பவி� �ண்டியும் இருக்�லாம்; அல்லது பஸ் 
வெசலவு வெ�ாடுக்�ப்ப�லாவெ9னவும் கேபசிக்வெ�ாண்�ார்�ள். அடைXத்து �ந்து உ�னிருக்கும் ஆட்�ளுக்கு 
உ[வு, பஸ் வெசலவுக்குப் ப[ம் உண்�ாகிடை�AாHா என்பது அங்�ங்கு குXப்பத்டைH அதி�9ாக்கிAது. 
எது வெ�ாடுக்�ப்பட்�ாலும் ஏ9ாந்H கேசா[கிரி�ளான Hங்�ளுக்கு எதுவுகே9 எப்கேபாதுகே9 �ந்து 
கேசரு�தில்டைலவெAனவும் அடைரகுடைறAாய் முணுமுணுப்பு�ளும் கே�ட்�ன. 

"கூச்ச கேபாட்டீங்�ன்னா எப்படி பாக்� முடியும்? எங்� �ந்Hாலுஞ் கேசாத்துக்கு அடைலயுங்�. கேபாயி 
கேசர்9ான9ா நில்லு.'' அHட்�ல் கேபாடு�டைH உரிA�ர்�ள் கே�ட்� கே�ண்டுகே9வெAன்ற ��டைலயு�ன் 
Hான் இருப்படைH உ[ர்த்H ஊர்ப்வெபரிA 9னுசன் குரல் வெ�ாடுத்Hான். �ந்திருக்கும் பட்�[த்து �ாக்�ர் 
கேபருக்�ா�து Hன் �ண்�டைளயும் �ார்ச் அடித்து பார்க்� டை�க்�வும் Hனிக் ��னிப்பு கிடை�ப்படைH 
ஊர்க்�ாரர்�ள் பார்க்� டை�ப்பதும் கே�று அ�னது கேநாக்�9ாயிருந்Hது. 

வெ�ளுத்H முழுக்டை� சட்டை� - கே�ட்டி அணிந்து �ந்H ஓய்வு வெபற்ற உள்ளூர் ஆசிரிAர் ஆங்கிலத்தில் 
அ�ரது பார்டை�க் குடைறபாட்டை�யும் கே��ராக்ட் பற்றியும் வெHரிவிக்� முற்பட்�து 
பலனளிப்பHாயிருந்Hது. நாற்�ாலியிலிருந்து எழுந்து Hடைல வெ�ளுத்H அந்H முன்னாள் ஆசிரிAரின் 
�ண்�டைள Hன் விரல்�ளால் அ�ட்டிப்பார்க்�வும் கே9லும் கே�ட்�வும் முடைனந்Hான் அந்H 9ருத்து� 
இடைளaன். முன்பு நாள்கேHாறும் வெசய்தித்Hாள் படிக்� முடிந்HடைHயும், ஒரு �ண்ணில் அடைரகுடைற 
பார்டை�யும் 9ங்கி �ரு�டைHயும், ந�ரத்துக்கு �ந்Hால் Hங்�டைளக் �ா[யிAலு9ா எனக் கே�ட்டும், 
கேபாட்டிருந்H �ண்[ாடிடைAக் �Xட்டிA�ாறு அ�ர் வெHளி�ா�க் கூறி �ந்Hார். 9ற்ற�ர் �ளி�மிருந்து 
ஒதுங்கி HனிகேA நின்ற அ�ருக்கும் அ�ரு�ன் �ந்H�ர்�ளுக்கும் Hனி முடைனப்பு �ாட்�ப் வெபற்று 
�ண்�டைள கேசாதித்துக் வெ�ாள்ள முடிந்HகேH நிடைறடை�த் Hந்Hது. ஓய்வு வெபற்ற ஆசிரிAரின் ஐAத்டைH 
9ருத்து� இடைளaனும் உறுதி வெசய்Hான். அறுடை� சிகிச்டைச வெசய்A இன்னும் முற்ற கே�ண்டும். 
Hற்கேபாது புதிA உத்தி�ள் �ந்திருப்பHால் ந�ரத்தில் சிறப்பான டை�த்திAம் சிறிது கூடுHலான 
வெசல�ானாலும் வெபறலாவெ9ன்படைH அ�ரும் ஏற்றுக் வெ�ாண்�ார். எனினும் அப்கேபாடைHக்கு 
கேபா�க்கூடிA துளி�ள் அ�ங்கிA 9ருந்தின் வெபAடைர சீட்டில் எழுதி �ாங்கிக் வெ�ாண்கே� இளம் 
9ருத்து�னுக்கு �ாழ்த்தும் �[க்�மும் நன்றியும் வெHரிவித்து விலகினார். 

மீண்டும் அடைனத்தும் இAங்�த் வெHா�ங்கின. Hள்ளல், வெநருக்குHல், முன�ல், முணுமுணுப்பு, 
இடைரச்சல்: திருத்Hகே� முடிAாH கூட்�ம். �ண் இருந்Hால் 9ட்டும் என்ன கிழித்து விடு�ார்�வெளன 
Aாகேரா அலுத்துக் வெ�ாண்டு வெ�ாட்�ாவியும் விட்�ார்�ள். 

இரண்டு நாட்�ளில் முடிக்� கே�ண்டிAடைH எல்லா கிரா9ங்�ளுக்கும் வெசல்ல கே�ண்டிA இலக்டை� ஒகேர 
நாளில் முடித்து வி�லாவெ9ன வெசால்லப்பட்�டைH �ரகே�ற்பHாய் முHல் முடைறAா� சிறிது சிரிப்டைபக் 
�ாட்டினான் அந்H 9ருத்து� இடைளaன். 9ற்ற�ர்�ளும் பதிலுக்கு சிரித்து அ�னு�ன் HடைலடைA 
ஆட்டினர். 9திA உ[வு கேநரம் ��ந்து விட்டிருப்படைH அப்கேபாதுHான் ��னித்Hது கேபால 
ஒவ்வெ�ாரு�ரும் அடுத்H�ரி�ம் 9ணி கே�ட்�னர். ஓரளவு சுத்Hம் வெசய்Aப்பட்டு ஒதுக்�ப்பட்டிருந்H 
ஊர்ப் பள்ளிக்கூ�த்தில் இருந்H அடைரகுடைற அடைறயில் அ�னுக்�ா�ப் கேபா�ப்பட்டிருந்H நாற்�ாலி 
கே9டைச கே9ல் கேHடிக் வெ�ாண்டு�ந்து கேபா�ப்பட்� �ாடைX இடைலக்கு முன் டை��டைளக் �ழுவிA பின் 
சாப்பி� உட்�ார்ந்Hான் 9ருத்து� இடைளaன். இருந்H ஓட்டை�  ன்னல்�ளின் �Hவு�டைள இன்னும் 
திறந்து விட்டு, எப்கேபாதும் �ராH மின்சாரத்டைHத் திட்டு�Hாய்க் �ாட்டி, கிழிந்H விசிறிAால் அ�னுக்கு 
விசிற ஒரு ஆள் நின்றான். �ழுத்திலும் வெநற்றியிலும் முன் டை��ளிலும் அவ்�ப்கேபாது விAர்டை�டைA 
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டை�க்குட்டை�Aால் துடை�த்துக் வெ�ாள்�தும் விசிறிக் வெ�ாள்�து9ாயிருந்H அந்H இளம் �ண் 
9ருத்து�டைனப் பார்க்� பரிHாப9ா�த்Hானிருந்Hது. வெபசலாய் வெசால்லி சடை9த்H �றி கேசாறு 9[த்Hது. 

இ�ர்�ள் சாப்பிட்டு முடித்து முன் நின்றால்Hான் மீதி கே�டைலயும் முடியும். புளிA9ர நிXலில் 
வெ�ப்பந்Hான் அதி�9ாய் இருந்Hது. இருட்டு�Hற்குள் எல்லா ஊர்�ளுக்கும் வெசன்றுவி� முடியு9ா? 
�ாடைல பத்து 9ணிக்கே� எல்லாரும் �ந்து குழுமிவி� கே�ண்டுவெ9ன அந்Hப் பகுதியின் அடைனத்து 
ஊர்�ளுக்கும் அறிவிக்�ப்பட்டிருந்Hது. விடிந்தும் விடிAாH �ாடைலயில் குடித்திருந்H பXங்�ஞ்சியும் 
ஆவிAாகி, கே9லும் பஞ்சடை�ந்H �ண்�ளு�ன் அங்�ங்கே� �ாக்� டை�க்�ப்பட்டிருக்கும் ஒரு 

கூட்�ம் ஓர9ாய். �ாத்திருக்�ப் பXகிA கூட்�ம். 

அடுத்H இலக்குக்குப் புறப்பட்�து �ண்டி. 

�விHாசரண், 1998 
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20. வெ ல்லுவுக்கு பச்டைசக் �ண்�ள் ஏன் �ந்Hது 

நா�கேலா நா�ல் 

�ாHம் எதிர்�ாHம் 

அல்ல 

�ழுகே�ற்றும் �ாHம் 

மீள பதிவெனண்[ாயிரம் கேபருக்�ா . எHன் கேபரில். 

அந்H �ாHகே9 அல்ல இந்H வி�ாHம் 

ஏகேHாவெ�ான்று இது �ந்Hது எப்படி ஏகேனா எப்படிகேAா இது�ா கே�ள்வி எது கே�ள்வி. 

இது. 

இ�ர்�ள். இ�ர்�ள்Hான் கே�ள்வி. 

ஆரம்பி. 

பார்க்கும் மு�ங்�ளில் எல்லாம் இ�ர்�ள்Hான் என்றால் எப்படி இ�ர்�ள். எனில் எ�ர்�ள். எ�ரா�வும் 
இருக்�க் கூடு9ா. 

அ�ர்�ளா�வும் இருக்�லாம் பக்�த்தில் பார்க்� இருப்பHால் உனக்கு அ�ர்�ள் இ�ர்�ளாகி 
விட்�ார்�ள், அ�ர்�வெளன்று பார். உனக்குத் வெHரிAாH இ�ர்�ள் அறிந்து[ராH�ர்�ள். அ�ர்�ளாய் 
இருந்Hால் என்ன . இது அ�ர்�ள்Hான். அ�ர்�ள் என்று வெசால்லும்படிக்குத்Hான் அ�ர்�ள் 
இருக்கிறார்�ள். 

இருந்Hார்�ள் என்றால் Hான் அ�ர்�ள். இருக்கிறார்�ள் என நீகேA வெசால்�Hால் இ�ர்�ள் Hாகேன. கே9லும் 
�ண்�ள், வெHாடைல கேநாக்கும் பார்டை�, அ�ர்�வெளனக் �ாட்�வில்டைலகேA. அ�ர்�ளா� இல்லாHகேபாது 
இ�ர்�ள்Hான் என்படைH ஏற்றுக்வெ�ாள்கேளன். தீவிரம் �ாய்ந்H நிடைலத்H �ண்�ள். பூடைனப்பார்டை�யின் 
வீச்சு. 

ஆனால் நீ வெசால்லும் இ�ர்�ளின் வெHாடைலதூரம் ஊடுருவும் பார்டை� வெHான்டை9 �ாட்டு�Hாய் 
அ�ர்�ளாக்குகே9 இன்வெனான்று, என்ன வெசான்னாய். தீவிர9ா, வீச்சா, எங்கே� பூடைனப்பார்டை�யிலா. 
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�ண்�ளில் பாய்ந்து மு�த்தில் கேHாய்ந்து �ாது 9�ல்�ளில் துடித்து விடை�த்H மூக்கு நுனி�ளிலும் இறுகித் 
Hடித்H உHடு�ளிலும் புடை�த்து எழுந்H முதுவெ�லும்பு�ளிலும் �ழிந்து தீவிரம். வீச்சு. பார்க்� 9றுக்�ாகேH 
பார். அலுக்கும் �ாHம் ஒழி. 

அருகிருந்து Hள்ளி நின்று குனிந்து பின் Hள்ளி நிற்குமுடைனக் கே�ா[ங்�ளால் ஊடுருவி. 

பார்த்Hாகிவிட்�து. உன் பார்டை�யில். ஏன் உன் பூடைனப் பார்டை� மூலமும். சிரிப்புHான். 

சிரி. நீ சிரிக்�ாவிட்�ால் எப்படி. பிறவி அ�நம்பிக்டை� பHகேர. 

வெநற்றியில் வெ�ாம்பு முடைளத்H (வெ�ாம்புக்கு பா�கேபHம்: டை� உAர்த்தினான் பூ9ணி) அ�ர்�ள் உலகில் 
இ�ர்�ள் உலவிக்வெ�ாண்டிருந்Hனர். 9ார்பில் Hங்கிA 9ஞ்சகேளா சந்Hனகே9ா எதுகே�ா கே9ல் குப்பாAம் 
9டைறத்தும் 9டைறக்�ா9லும் நுனி உHடு�ளில் மீடைச துளிர்த்து நடை� பயிலும் கேபாகேH வெ�ாம்பு 
முடைளத்HடைH 9டைறக்� கே�ண்டிA ஒன்றா�வும் கூறி, வெ�ளிக்�ாட்�வும் கே�ண்டுவெ9னக் �ாட்� 
முற்பட்� கேபாதுHான் எங்கும் ந�ந்திடும் கே�டிக்டை� நி�ழ்ந்Hது. 

கே�டிக்டை�Hான் கே�று என்ன என்று குரல். 

�ழுத்துக்கும் கீகேX �யிற்டைறத் வெHாட்டு நான்கு ஐந்து ��ம் Hங்�ச் சரடு�ளின் ப�மும் மு�ப்பும் 
வெபாதிAப்பட்� வெ�ள்டைள நீல சி�ப்பு �ற்�ள் வெ ாலிப்படைHக் �ாட்டியும், 9டைறப்பதுகேபால 
9டைறக்�ா9லும், பட்டுத் துகிலின் வெ�ட்டிச் சரிடை� முந்HாணிடைA ��ன9ா� இழுத்து மூடு�துகேபால 
மூ�ா9லும் விடு�து9ாய் வெசன்ற அம்9ாக்�ள்Hான் முHலில் �ண்டு 9ாய்ந்து மு��ாயில் விரல் டை�த்து 
கே�டிக்டை�Hான் என்றது. 

என்ன இது வெநற்றியிகேல வெ�ாம்பு. புரா[ங்�ளில்Hான் வெசால்லியிருக்கிறது. முன்வெனாரு கே�று 
யு�த்திகேல வெநற்றியில் ஒற்டைறக் வெ�ாம்பும் முதுகில் இரண்டு இறக்டை��ளு9ாய் இருந்Hனவெ�ன். 
அல்லது அரக்�ர்�ளுக்கு இருந்HHா�. நல்ல கூத்து, நல்ல கே�டிக்டை� இப்கேபாது ந9க்கு. சிரிப்புHான். 
சிரிப்பு. சிரிக்�9ாட்�ார்�ளா. வெHரிந்H�ர்�ளுக்குச் சிரிப்பு. 

நீ சிரித்HாAா. சிரிக்� முடியு9ா. சிரித்HாகேAா. முற்பட்�ாகேAா. ஆயிரம் சுக்�லாய் வெ�டித்து சிHற 
கே�ண்டும் HடைலவெAன Hன்முன் கேHான்றி 9கிழ்ந்H வெபரும்பூHத்தி�ம் சடை�முடி முனி கே�ட்டுப் வெபற்ற 
�ரம், �ாக்கு பலிக்�ா9ல் கேபாய்வி�ாது. 

எச்சரிக்டை�. எச்சரிக்டை�. சாமி எச்சரிக்டை�. ராசாதி ராசா எச்சரிக்டை�. 

சிரிப்பார்�ளா. சிரிப்பாAா. சிரிக்��ா�து. 

என்ன இப்படிAாகிவிட்�து. 

எது எப்படிAாகிவிட்�து. 

இது இப்கேபாது கேபாய். 

எது எப்கேபாது கேபாய். 

9ங்கிA ஒளியுனுகே� Hட்வெ�ன்று ஓர் ஒலி . Hட். 

கே9லிருந்து கேபா� கே�ண்டிA சாளர �ம்பிடைA கீழிருந்து கே9லா� வெசருகிAது Aார் Aாவெரன்று 
கே�ட்கிகேறாகே9. Aாவெரன வெசால்ல 9ாட்டீர்�ளா. 

ம்Aாவ். Aாகேரா �த்தினார்�ள். மிAாவ். 

கீழ் கே9லா� கேபாட்� Hாழ் . சாளரம். 9ாற்றிப் கேபாட்டு இறுகிப் கேபான Hாழ்ப்பாள் இரட்டை�த் 
Hாழ்ப்பாள் Hடைலகீழ். 

மிAாவ். கீழ் கே9லா�. மிAாவ். 

சிக்கிAது Aார். மிAாவ். Hாழ் திறக்� முடிAவில்டைலவெAனில், என்ன சாளர இடுக்கு அடை�த்Hா 
கேபாய்விட்�து. இண்டு இடுக்கு�ள் இல்லாHா கேபாய்விடும், இருளின் இடுக்கு �ழிகேA பூடைன 
ஒற்டைறக்கே�ாட்டு பார்டை� வெசல்லாHா. 
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மிAாவ். 

பார்த்Hால் சாளர அடை�ப்புHான் நிற்கிறது. Aார் எப்படி அடை�த்Hார்�ள் என பார்த்Hால்Hான் திறப்பது 
எளிது. வெ�ளிகேA ஓடு�தும் எளிது. 

மிAாவ். 

கேபாதும். கே9லும் �டிக்�ாகேH. நடை�ப்புத்Hான் �ருகிறது என்றாள் �ல்பா - இடுக்�ண் �ர நடை�க்� 
முற்பட்டு நகுHலுக்குட்பட்�ாயிற்கேற நீ. 

ஓகே�ா. அப்படிAானால் முன்னும் இன்னமும் �டிபடு�தும் �டிப்பதும்Hானா நீ. 

�டித்கேHா, சிரித்கேHா, சாளரங்�ள் 9ட்டுமின்றி �Hவு�ளும் பார்க்� திறப்பது இல்டைலAா �டை�சியில். 

�டை�சியில் என்ன வெபரிA �டை�சியில். 

திறப்பன இல்டைலAா, பார். முAன்று பாகேரன் என்றான் கு9ாரசாமி. 

பார். 

திபுதிபுவெ�ன மு�ங்�ள். பார்த்H மு�ங்�ள். வெநற்றியில் இருந்Hடை�. இல்லாHடை�. �டித்Hடை�. 
�டிபட்�டை�. நகுபடை�. நடை�க்�ப்பட்�டை�. நடை� மு�ப்பு ப�ாம் ��ம் எல்லாம் அம்9ாவின் 
அக்�ால கே9ாஸ்Hர் நடை�Aாயிற்று. நடை�. நகு. 

கேHங்கிAது வெHாடைலவு. பூடைனப்பார்டை�. அ�ர்�ள் இ�ர்�ள். 

விட்டுத்வெHாடைல �ாHத்டைH. �ாHத்டைHAா. வி�ாHத்டைHAா. 

ஏகேHாவெ�ான்டைற விடு. 

விட்�ாயிற்று விட்�து. 

�ாற்றுக் கூ� இல்லாHதுகேபால வெ�ற்றி�ம். 

கேபச்சர�ம் கே�ட்டிடைலகேAா எனக் கே�ட்�வும் அஞ்சி கி�ந்H�டைன �ல்பா உலுக்கினாள். 

ஆ9ாம். நீ ��னிக்�வில்டைலAா வெ ல்லு பார்டை�டைA. இரண்டு �ண்�ளும் பச்டைச நிற9ா� 
9ாறி�ரு�டைH. வீட்டில் இருக்கும் பூடைன வெ ல்லுவின் �ண்�ளின் நிற9ாற்றங்�ாட்டி, ��டைலயு�ன். 

�ட்� பழுப்பில் ப�லின் கீற்றாய், வெHரியும் �ருப்புக்கே�ாட்டின் பார்டை�ப் புள்ளியும் �ா[ாது, இரு 
�ண்�ளும் பளபளக்கும் பசுந்Hங்�ம் படிந்H பச்டைச நிற9ாய் 9ாறி �ந்Hது. பார்டை� Hடு9ாற்றம் 
ந�9ாற்றத்தில் இடிபடுHல் இAற்டை�Aாய் கேHடும் தீனியும் கிடை�க்�ாது இடைளப்பு என்ன வெசய்Aலாம். 
பதிகேனாரு ஆண்டு�ளுக்கும் கே9லாய் வீட்டில் ஒரு ஆளாய் இருப்பHற்கு இப்படி ஆ�து பற்றி எப்படி 
��டைலப்ப�ா9லிருக்� முடியும். Hன் சிறு�Aதிலிருந்து பார்த்H Aாரும் �ளர்த்H எந்Hப் பூடைனயின் 
பார்டை�யிலும் இப்படி நிற9ாற்றத்டைH பசுந்Hங்�க் �ண்[ாடிப் பளபளப்டைப பார்த்Hதில்டைல. 

இல்டைல. படித்கேHனா அல்லது ஏகேHனும் வெசய்திச்சுருள் ஒளிபரப்பில் பார்த்HகேHனா. நிடைனவில்டைல. 
பச்டைச நிற பளபளப்பு Hங்� �ண்�டைளப்வெபறும் பூடைன�டைள Hாய்லாந்தில் அதுவும் பாங்�ாங்கில் 
��வுள் அ�Hார9ா� வெசல்�ங்வெ�ாழிக்� டை�க்� �ந்HHா� �ழிபடுகிறார்�ள் என்பHா�. பூடைனக் ��வுள்
எகிப்து பிரமீட்டிலும் உண்டு. வெ ல்லு பாங்�ாங்கில் இருக்�க் கூ�ாHா. அங்கு அனுப்பிவி�லா9ா. 
நம்பிக்டை�கேA சான்று. கே�ள்விக்குள்ளாக்கு�து துகேரா�ம். �ர்[கே9 ஆHாரவெ9னும் இற்டைற சூது �ாது 
கூச்சல். 

Hங்�க்�ண் பூடைனக்கு �ழிபாடு அங்கு 9ட்டுந்Hானா. 

ஏன் உனக்கும் பச்டைசக் �ண்�ள் �ந்Hால் அங்கு அனுப்பி விடுகிகேறன். நான் கே�ட்� நிடைனத்Hது கே�று. 
வெ ல்லுவுக்கு பச்டைசக் �ண்�ள் ஏன் �ந்Hது. எப்படி. ஏன் �ந்Hது. எப்படி 

�ந்Hது. ��டைலயும் கே�ாபமும் �லந்H �ல்பா. 
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வி�ாHத்திற்கு இது�ா கேநரம். இப்கேபாது9ா. சரி. டை��டைள தூக்கிAாயிற்று. உAர்த்திA வெ�ாடிடைA 
இறக்கிAாயிற்று. �ட்டு �டை�டைA. 

பன்னிவெரண்டு �Aது என்பது 9னிHனுக்�ான �AHாகும் Hன்டை9யில் பூடைனக்கும் நாய்க்கும் எவ்�ளவு 
என்படைH விளக்கி ., இது கேநரக்கூடிAதுHான். �ரக்கூ�ாHHல்ல. விAப்பிற்குரிAHல்ல., பாங்�ாங் பற்றி 
வெHரிAாது எனவும் வெசால்லி, ஆனாலும் Hங்�ளால் வெசய்Aக்கூடிAது மி�வும் குடைறவு என நீலச்சிலுடை� 
சங்�த்திடைன அணுகிAகேபாது �ருந்திAHால், முAற்சிடைAத் டை�வி�ாது, விலங்கு�ளுக்�ான 
பல்�டைலக்�X� 9ருத்து� 9டைனடைAக் கே�ட்�தில் பூடைன�ளுக்�ான 9ருத்து� சிகிச்டைசப் பிரிவில் 
வெ ல்லுடை� உள்கேநாAாளிAா� கேசர்க்� முடிந்Hது. ஆளர�ங்குடைறந்H உல�ம். Hனித்Hனி அடைற�ளில் 
கேநாAாளி�ளா�ச் கேசர்க்�ப்பட்டிருக்கும் நாய்�ளின் அவ்�ப்கேபாது குடைரப்பு�ள். 9ற்றடை� 9றக்�. 

தினமும் வெசன்று பார்க்� முடிAாHதில், �ாரத்தில் ஒரு நாள் aாயிறு அல்லது விடுமுடைற நாளில் 
வெ ல்லுவுக்குப் பிடித்H முட்டை� கேHாடைச , குட்டி இHA �டி� பிஸ்�ட்டு�ள் பால் அளித்து பார்த்து 
�ரு�தும் 9ருத்து� �ல்லுநர்�ள் என்ன வெசய்Aப் கேபாகிறார்�ள் எனும் ஆகேலாசடைனடைA கே�ட்பதும் 
வெசய்கிறாகேA Hவிர, வெ ல்லுவுக்கு அறுடை� சிகிச்டைச வெசய்து �ண்�ளில் உள்ள பசுந்Hங்�ப் பளபளப்பு 
ப�லத்டைH நீக்� முடியு9ா என்று கே�ட்�ாAா. 

பச்டைசக்�ண்�ள் �ர என்ன �ார[ம் என கே�ட்�ாAா. எல்லா பூடைன�ளுக்கும் �ரும் என்கிறார்�ளா . 

கே�ட்கிகேறன். கே�ட்�ாAா. 

கே�ட்கிகேறன். 

பூடைனக்கு 9ட்டுந்Hான் �ரு9ா . நாய்�ளுக்கும் �ரு9ா. கே�ட்கிகேறன். 

ந9க்கு �ராHா. கே�ட்கிகேறன். 

�ல்பாவின் கே�ள்வி�ளுக்கு கு9ாரசாமிAால் கே�ட்கிகேறன் என்படைHத் Hவிர்த்து கே�று வெHளி�ான பதில் 
Hர முடிAவில்டைல. 

என்டைறக்குத்Hான் நீ வெHளி�ா� கேபசி இருக்கிறாய் கே�ட்டு இருக்கிறாய். 

அறுடை�ச் சிகிச்டைச வெசய்A முடியு9ா முடிAாHா. 

முடிAா வெHன்றுHான் நிடைனக்கிகேறாவெ9ன பல்�டைல விலங்கு 9ருத்து�9டைன நிபு[ர் என்ன வெ9ாழியில்
சங்கே�H9ாய் முணுமுணுத்Hார் என்படைHத் வெHரிவிப்பது முடி�ாகு9ா. அப்கேபாது எHற்கு 
9ருத்து�9டைன 9ருத்து�ர்�ள், ந9க்கு வெசய்A முடியும் என்றால் வெ ல்லுவிற்கும் முடிAாHா. இங்கு 
எல்லா �ற்றிற்கும் ஒகேர முடிவுHானா? 

வெ ல்லுவின் பக்�த்து படுக்டை�க் கூண்டில் கேசர்க்�ப்பட்டிருந்H 9ற்வெறாரு பூடைனயின் இல்லத்துக்�ாரர், 
அHற்கு கே��டை�த்H சிறு மீன் துண்�ங்�டைள அளிக்கும்கேபாது வெ�றும் பால் பிஸ்வெ�ட் முட்டை� வெAன 
�ாய் வெசத்துப்கேபாயிருக்கும் வெ ல்லுவுக்கும் சில துண்�ங்�டைள அளித்HHா�வும், வெ ல்லுவும் 
ஆ�லு�ன் விழுங்கிAHா� ஒரு aாயிற்றுக்கிXடை9 பார்டை�Aாளர் கேநரத்தின்கேபாது கு9ாரசாமியி�ம் 
வெHரிவித்Hார். அதுவும் சரிவெAன்று அ�ரி�மிருந்து சில மீன் துண்�ங்�டைள �ாங்கி வெ ல்லுவுக்கு அHன் 
Hட்டில் டை�த்து அடைXத்Hான். �ாசடைனக்கு �ந்Hது. இ�ன் விரல்�டைளயும் நக்கிAது. 

அடுத்H aாயிறு கு9ாரசாமியின் குரல் கே�ட்�தும், பதில் குரவெலழுப்பி, இடைளத்H உ�லு�ன் Hடு9ாறி 
எழுந்து, Hட்டில் பிஸ்வெ�ட்டு�டைள கேபாட்டு முடிப்பHற்குள் இ�ன் விரடைலயும் கேசர்த்து பரபரப்பாய்க் 
�டித்Hது வெ ல்லு. Hங்�ம் மிளிரும் பச்டைசக் �ண்�ளில் இ�ன் மு�ம் பளபளக்�. விரலில் ரத்Hம். 

அந்H 9ருத்து�9டைனப் பிரிவில் இ�னுக்கு Hடுப்பூசி கேபா�யிAலாவெHனினும், �ளர்ப்புப்பூடைன 
என்றாலும், அHன் பல் பட்டிருப்பHால் உரிA ஊசி கேபாட்டுக்வெ�ாள்ள கே�ண்டுவெ9னும் ஆகேலாசடைன 
வெபற்றுக்வெ�ாண்டு, வெ�ளிகேA சாடைலக்குச் வெசன்று 9ருந்து�ள் �டை�யில் ஊசி 9ருந்து �ாங்கி அகேH 
சாடைலயின் கே�ாடியில் இருந்H 9னிHர்�ளுக்�ான 9ருத்து�9டைனயில் 9ருந்டைHயும் ப[த்டைHயும் 
வெ�ாடுத்து ஊசி கேபாட்டுக் வெ�ாண்�டைH வீட்டிற்கு �ந்H பிறகு வெசான்னான். �ல்பா உச்சுக் வெ�ாட்டினாள். 
பா�ம் வெ ல்லு. 
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அது பா�ம், நானில்டைலAா. 

ஏன் எரிச்சல்படுகிறாய். 

நா�கேலா நா�ல் 

9டைறந்Hது பூடைன பார்டை� 

9டைறத்Hது பூடைன பார்டை� 

ஆரம்பி. 

�டை[Aாழி, 2002
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21. Hா�ல் 

அ�ன் மி� உறுத்துப�னா� கு9ாரசாமிக்கு முன்கேன நின்றான். அடித்துப்பிடித்து 9ாந�ரப் 
கேபருந்துக்குள் ஏறிப்பின் பின்னாலிருந்து முன் ந�ர ஆண் வெபண் இழுக்� மூச்சு முட்டும். ஓட்டுநர் 
அருகே� முன் நிற்� மூச்சுவி� வெ�ாஞ்ச மிருக்கும் இ�ம். அந்H இ�த்டைH இலக்டை� அடை��Hற்குள் 
கு9ாரசாமிக்கு ஏனிப்படி என எ�ற்றுக்வெ�திரா�வும் எழும் முடைனயும் குரலும் 9ழுங்கி விடும். சகி 
அல்ல சா . பள்ளி கேநரம். அலு�ல� கேநரம். கூட்� கேநரம். சகி அல்லது ஒரு முXங்டை� கு9ாரசாமியின் 
HடைலடைA இடித்து பின்னங்�ழுத்டைH குனிA டை�த்Hது. பின் மு�ம் கேநரா�வும் கேHாளின் மீதும் உரசி 
சுளிப்டைப அதி�9ாக்கி இடிப்ப�ன் Aாவெரன அ�டைனப் பார்க்� டை�த்Hது. எரிச்சல் சுளிப்டைப மீறி . 
அ�னது நிறத்துக்குப் வெபாருந்HாH �ருப்புக் �ண்[ாடி ஒரு கே�டைள பார்டை�யிXந்H�னா� 
இருப்பாகேனாவெ�ன அ�டைனப் கேபசு�திலிருந்தும் Hடுத்Hது. �ருப்பு கே�ாட் உட்சட்டை� சற்று 
இறுக்�9ான �ால் குXாய் அல்லது சராய். ஆனால் டை�யில் �ம்பில்லாH�னா� இரு டை��ளாலும் 
டை�ப்பிடிக் �ம்பிடைAப் பிடித்து ஊசலாடுப�னாயிருந்Hான். என்ன ஆள். 

அண்டை� 9ாநிலக்�ாரனா அல்லது 9ாடைல கேநர 9ருந்து விற்ப�னா, அ�னது உடை� நிறம் முடைற 
எண்வெ[ய்ப் பிசுபிசுக்கும் மு�ம் படிA �ாரி வெ�ட்டித்Hட்டி �டைலத்H முடி. சற்று வெ9லிந்H உAரம் கூடித் 
வெHரியும் உ�ல். Aாரி�ன். என்ன �Aதிருப்பான். முப்பது. நாற்பது. கு9ாரசாமி HடைலடைA உலுக்கிக் 
வெ�ாண்�ான். அடை�Aாளம் உ[ர 9றுக்கும் மூடைள. Aாரா�வும் இருக்�ட்டும். ஒகேர கேநரத்தில் கிளம்பி 
குறிப்பிட்� இலக்கு �ளுக்குப் பA[ப்படும் சிலடைர 9ட்டுகே9 பார்த்து கேநரத்டைHக் �[க்கிட்டுக் 
வெ�ாள்ளலாம். கேபருந்துள் ஏறி இறங்கும் Aாடைரயும் உ[ர முடிAாது. ஆனாலும் முன்னும் ந�ரா9ல் 
பின்னும் கேபா�ா9ல் இறங்கும் �ழி கேநாக்கி Aாவும் இருக்� வெHாங்கும் டை��ள் இடிப்பது எப்படியும் 
அ�டைனப் பார்க்� டை�த்Hது. 

கு9ாரசாமியின் எரிச்சல் சுளிப்பு எடைHயும் அறிப�னா� உ[ர்ப�னா� அ�ன் இல்டைல. மு�த்தின் 
�ண்[ாடியில் பார்ப்ப�ர் மு�ம் �ாட்டி ப�ம் ஓடிAது. மு�மூடி. மூச்சு விட்டு சாடைலடைAப் பார்க்கும் 
Hன்னு[ர்வில் �ால்�டைள அனலா� கேபருந்து எஞ்சின் ஓட்டை� �ழி வெ�ளிக் �ாற்று Hாக்கி, கே�ாடை� 
வெHா�ங்கு�டைH உ[ர்த்திAது. இன்னும் கே�ாடை�யில் ப�லில் அங்கு நிற்பHல்ல உட்�ாரு�துகூ� 
முடிAாது. ஒரு நிடைலயில் நில்லாது உ�டைலக் �ால்�டைளத் திருப்பிக் வெ�ாண்டிருந்H கே�ாட்டுக்�ாரன் 
கு9ாரசாமியின் �ால்�டைள அனல் Hாக்கு�டைHத் Hடுக்கும் முன் �ால்�ளா�வும் இல்டைல. �டைளந்து முன் 
குனிந்து சாடைல முன்னிலும் பக்�ங்�ளிலும் பார்த்து Hவிப்ப�டைனப் கேபால அ�ன். Hவிப்பு? என்ன ஆள்.
அ�னும் அ�ன் எல்லாமும். எHற்�ா�கே�ா �ண்டிடைA உடை�த்துத் திருப்பி Hடை�டைA அழுத்தி 
விடுவித்து கேபருந்து ஓட்டுநர் நிற்ப�ர்�டைளக் குலுக்கி வெ�ற்றி�த்டைH நிரப்பினார். நிடைற இXந்H 
மிHப்பு[ர்வு கிறக்�த்தின் கேபாதுHான் அது ந�ந்திருக்கும். ந�ந்திருந்Hது. 
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முன்கேன ஊசலாடியிருந்H�ன் சாடைல ஓரத்தில் 9ண்ணில் இருந்Hான். திடீர் ஓடிப்பில் 
தூக்கிவெAறிப்பட்�ானா Hாவிக் குதித்து உருண்�ானா என உ[ருமுன்கேனகேA அ�ன் Hாவியிருந்Hான். 
கு9ாரசாமிக்கு அப்கேபாதுHான் உடைறத்Hது அ�ன் Hாவியிருக்� முடியுவெ9ன். அ�ன் நின்ற �ால்�ளின் 
அழுத்Hம். Hாவித்Hானிருக்� கே�ண்டும். என்ன ஆள். ஓடும் �ண்டியிலிருந்து வெ�ளித்Hாவு�து. 
�ட்�ாAம் அடிப� டை�ப்பது. கேபருந்தின் பின்கேன இடுக்கு வெHரிந்Hாலும் நுடைXந்து முன் கேபா�த் 
Hவிக்கும் மூன்று சக்�ர இரு சக்�ர �ண்டி�ள் புகுந்து வீரிட்டிருந்Hால், Aாடைரயும் பழிப்பHற்குள் எதுவும் 
ஆகியிருக்கும் . வெ�ளித்Hாவி Hடு9ாறி நிற்கும் அ�டைனAா. AாடைரகேAா �ஞ்சந் தீர்ப்பHாய் 
கே��த்Hடை�டைA அழுத்தி அழுத்தி விட்டு வெHாங்� டை�க்கும் ஒட்டுநடைனAா. எப்படியும் கேநரத்திற்குள் 
கேபாய்ச் கேசரகே�ண்டும் எனும் Hவிப்பில் ஏறிA Hன்டைனகேAAா. கு9ாரசாமி கே9லும் பழிக் கே�ார்டை�டைA 
எண்ணி முடிப்பது சிHற அந்Hக் கே�ாட்டுக்�ாரன் மீள கேபருந்துக்குள்கேள Hாவி விட்�ான். 

வெ�ளித்HாவிA கே��த்து�கேனகேA உள்கேளயும் Hாவியிருந்Hான் அ�ன். ஓடும் �ண்டியின் விடைரடை� 
வி�வும் அ�னது Hா�ல் வெ�ளியும் உள்ளும் கே��9ானHா�யிருக்�கே�ண்டும். உள்கேள நிற்ப�ர் மீது 
கே9ாதி ஓரிரு�ர் கு9ாரசாமியின் மீது விழுந்H கே��ம் அடைH உ[ர்த்து�Hாயிருந்Hது. அ�ர்�ள் இடைரA, 
உள்கேள HாவிA�ன் ஒன்றும் நி�XாHது கேபால கே9லும் கு9ாரசாமிடைA முன்னால் Hள்ளி, கே9ல் 
�ம்பிடைAப் பிடித்துத் வெHாங்கி மீண்டும் அடைல பாAலானான். வெசய்டை� கே��த்தில் விAர்டை� �ழி�தும் 
மூச்சு இடைரப்பதும் கே�ாட்டினுள் சட்டை�க்குள் �ாAால் ஊதிக் வெ�ாள்ள முற்பட்�தும்Hான் அ�ன் ஏகேHா
வெசய்A முற்பட்��ன் என்படைHக் �ாட்டிAது. என்ன முற்பட்�ான். எடைHச் வெசய்Hான். என்ன ஆள். அ�ன்.

எங்கே�ா எதுகே�ா சரியில்டைல. 9ற்ற 9ற்ற நிற்ப�ர்�ளும் கு9ாரசாமிடைAப் கேபாலத்Hான் பார்த்Hார்�ளா. 
ந�ப்பதுHான் பார்ப்பதுHான் என 9ற்ற பAணி�ள் வெ�றுடை9Aாய் நிற்பHாய்த் கேHான்றிAது. குறுகிA 
சாடைல ��ந்து அ�ன்று நீளும் சாடைலக்குள் கேபருந்து �ந்திருந்Hது. இரு பக்�மும் உAர்ந்H �ட்டி�ங்�ள் 
வெபரு�ணி� டை9Aங்�ள். விடைலயுAர்ந்H விடுதி�ள். �ண்[ ஒளிக் கே�ாலங்�ாட்டி நிற்பன. 
�ா�னங்�ளும் இருபுறமும் விடைரயும் புடை� �க்கி. எங்கு. ந�ப்ப�ர் அருகிA சாடைல. இன்னுஞ் வெசல்ல 
கே�ண்டிA கேநரத்டைH பார்த்Hகேபாது கே�ாட்டுக்�ாரன் மீண்டும் பரபரப்புற்றிருந்Hது கு9ாரசாமிக்கு 
உடைறத்Hது. பஸ் ஓடிAா� கே�ண்டிA சாடைலயின் இரு பக்�மும் எதிவெரதிராய் விடைரந்கேHாடி 9டைறயும் 
�ட்டி�ங்�டைள HடைலடைAத் திருப்பி உ�டைலக் கே�ாணி அ�ற்றின் உச்சி�டைர பார்த்து அ�ன் என்ன ஆள். 
அ�ன் �ட்டுப்ப�ாH�னாய் அடுத்H�டைன இடித்தும் உ[ராH�னாய் அ�ன் கேபாக்கில் எடைHப் 
பார்க்கிறான். கேHடுகிறானா. ஆனால் எடைHயும் �ாட்� 9றுக்கும் �ண்[ாடி. Hன்டை9யிXந்H 
கே�ாட்டு.ஷூ. இடை� விடைரயும் கே��த்டைHச் சாடி வெ�ளித்Hாவும் எதிர். எதிர்ப்பு. எடைH எதிர்த்து. 
உ�ன்ப� ஆனால் இருப்டைப உ[ர்த்Hத் Hவிக்கும் Hவிப்பு. எப்படியும் உ[ர்த்H வெசய்A முடிAாHடைH 
வெசய்�டைH வெசய்A Hா� �ாட்� �ாட்டிவி� அப்படிAா. 

�ண்[த்தின் ஒளி வீச்சு வெ�ட்� கு9ாரசாமியும் குனிந்து எங்கிருந்து அதுவெ�னப் பார்த்Hான். உAகேர. 
அடுக்கு�ள் உAர பக்�த்திலுள்ள�ற்டைற பXசாக்கி புது �ண்[ம். படிப்படிAாய் அடுக்கு�ள் குவிA 
கே9ல் உச்சி �டைர வெ9ல்ல உAர்ந்து கே9ல் வெசலுத்தும் மின்தூக்கி. மின் தூக்கிடைA �ண்[ாடி சு�ர்�ள் 
முழுசாய் வெ�ளிக்�ாட்டி �ண்[9ாய் ஒளிர்ந்திருந்Hன. உAகேர வெசன்று கீழ் விடைரயும் �ண்[க் 
குXல்�ளின் ஒளி �ட்டி�ம் முழு�டைHயும் உ[ரடை�த்Hது. வெசல்ப�டைரப் பார்க்� டை�த்து நிடைலப்பது. 
மீண்டும் பார்க்�... மீண்டும் பார்க்� குனிந்Hகேபாது கு9ாரசாமிடைAத் Hள்ளிவிட்டு கே�ாட்டுக்�ாரன் 
வெ�ளிகேA.... பாய்ந்திருந்Hான். வெ�ளிகேA பாய்ந்H�ன் பார்க்டை�யிகேலகேA 

அக்�ட்டி� வெ�ளிக்�ம்பித் Hடுப்டைப HாவிகேAறி உள்குதித்து அHன் �ண்[ாடிக் �Hடை�த் திறந்து, மின் 
தூக்கி, அடுத்திருந்H சுருளாய் கே9ல்வெசல்லும் படி Hாவி ஓடிக்வெ�ாண்டிருந்Hான். திடுக்கி�, ஏய் ஏய் எனக் 
�த்Hக்கூ�யிAலாது வெசAலழிA கு9ாரசாமி. அ�ன் அக்�ட்டி�த்தின் உச்சிக்குப் கேபாயிருந்Hான். 
கேபான�ன் அHன் உச்சிக் �ண்[ாடி உடை�த்துக் கீழ்த்Hாவி பாய்�தும் அ�ன்று உAர்ந்H அக்�ட்டி� 
வெ�ளிடைA கேபருந்து ��ப்பதும் எல்லாம் ந�ந்துவிட்�து. கேபருந்துக்குப் பின்னால் சாடைலயில் Hட்வெ�ன 
விழுந்Hான் அ�ன் கு9ாரசாமியின் வீறி�லும் விழுந்H சத்Hமும் கே�றாய்த் கேHான்ற கேபருந்டைH கீறிச்சி� 
நிறுத்தி ஓட்டுநன் கே�ட்�ான், வெசத்Hானா . கே9லிருந்H �ண்[ாடி �ழி கேபருந்து உருண்��ர்�டைளப் 
பார்த்து. கேபருந்தின் �ண்[ாடி சாளர ஓட்டை��ள் �ழிகேA Hடைல�ள் வெ�ளிநீட்டி சாடை�த் கேHடினபிற 
�ண்�ள். 9னம் பதிAா விடைரயும் கேநரம். கூடும் கேநரம். ந�த்துனன் விசில் Hந்து �த்தினான், கேபா�லாம் 
கேபா. �ண்டியிலிருந்து விXவில்டைல அ�ன். �ண்டி ஏறியும் கேபா கேபா . கேபாகும் கேபருந்து. 
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குப்புறக் கி�ந்H மு�ம் 9டைறந்H அந்Hக் கே�ாட்டுக்�ாரடைன மீளப்பார்ப்பது முடிAாவெHன கு9ாரசாமி 
ஓட்டுநடைனப் பார்த்து வெசால்ல�ாரம்பித்Hான், ஏகேHா அ�ன் கே�ட்�து கேபால. வெ�ளித்Hாவி �ட்டி� உச்சி
ஏறிA�ன் கேபருந்துக்குள்கேளகேA உள் குதிக்�ப் பார்த்H�ன் Hான், சற்று நிHானித்திருந்Hகேபாது, கேபருந்து 
கே��ங் கூட்டி ஓட்�ப்பட்�Hால் கேநரக்�[க்கீடு Hப்பி கேபருந்துக்குப் பின்னால் விழுந்Hான். 
கே�ாட்டுக்�ாரன் சா� முAன்றHா�த் கேHான்றவில்டைல Hனக்கு. அ�னது முன் வெசAல்�ள் இடைH 
உ[ர்த்தும். ஆ9ாம். உள் Hா�த் வெHரிந்Hான். அவ்�ளகே�. �ண்டி விடைரA வெ9ளனம் சூழ்ந்Hது. கேபச்சு 
நின்று வெசன்றிறங்கும் H�ம் புரள இரு விசில் .... கு9ாரசாமி கேபருந்திலிருந்து கே��கே��9ாய் 
இறங்கினான், ஒரு �ால் சற்று 9�ங்கி விXா9ல் நிமிர்ந்து ந�ந்Hான். 

நள்ளிரவின் இடுக்கு�ளில் ஒளிக்கீற்று கேHான்றி 9டைறயும்கேபாது, �ல்பா கே�ட்�ாள் கு9ாரசாமிடைA. 

Aாரும் வெசய்Hதில்டைலAா. 

Aாரும் வெசய்Hதில்டைலAா என்றால்? Aாரில்டைல. 

கே9லடித்து கீழ் வீழும் மின்னல் 

�ாற்டைறக் கிழித்து கே9கேலறும் பட்�ம் 

அ�கே�, பிறகு ? 

எனது எதிவெராலி . நான் ஒலித்து நான் கே�ட்� விடைXயும் �ாம்பு பற்றும் �னி. 

சரி�ா. விழு எழு. ஆனால் வெHரிAகே�ண்டுகே9. எழு சரிHான். 

எXத்Hான் 9ண்ணில் விழும் குXந்டைH. 

வெசய்து �ாட்டு. Hவ்வு. Hாவு. Hாகே�ன். 

ச9வெ�ளி, 2009 
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22. உயிரி 

மூச்சு �ரு�து உண்டை9Hான் அல்லது உண்டை9யில்டைல எனும் எதிர்9டைற ஐAங்�ளு�ன் நிற்பது 
பரிHவிப்டைபயும் பரபரப்டைபயும் விAர்த்Hடைலயும் Hரு�Hாயிருந்Hது. மூச்சுHான் �ருகிறHா அல்லது 
கேHான்றுகிறHா. எல்லா வெசAற்பாடும் நின்றுவிட்�து என உறுதி வெசய்Aப்பட்� பின் அப்பாவின் உ�ல் 
9ருத்து�9டைனயிலிருந்து அனுப்பப்பட்டிருந்Hது உண்டை9Hான். சின்ன �Aதிலிருந்து Aார் இறந்து 
கேபா�டைHயும் பார்க்�த்Hான் இருக்�க்கூ�ாது எனும் Hான்கேHான்றி 9னகே�ாட்�த்தினூகே�கேA 
வெநருக்�9ான நண்பன், சுற்றியிருப்கேபார், சுற்றத்தினர் பின் அம்9ா என 

�[க்குக் கூட்� பAந் எண்ணிக்டை�யில் உ�ல்�ள் �ா[ா9ல் கேபா�து ந�ந்து முடிந்துவிட்�கேபாது, சிறு
�Aது எண்[ப்படி இல்லாது இறுகி விட்�, ச� விலங்கு அருகில் கிழித்துத் தின்னப்படு�டைH 
பார்த்Hாலும் �லியிலிAாய் HடைலடைA ஆட்டி ஈக்�டைள விரட்டி வெ�ளிகே9யும் விலங்கின் இAல்பு Hன் 
இAல்பானHா�த் Hான் உ[ர , கு9ாரசாமி Hவிப்புறவும் வெசய்Hான். இப்கேபாது அப்பா எண்பத்தி நான்கு 
�Aதில், கேபாதும்பா இந்நிடைல என �ாய்விட்டுப் பின் இடை9க்�ாது பார்த்து �ண்�டைள மூடிக் 
வெ�ாண்�ார். எனினும், பல 9ணி கேநரம் �ழித்து அ�ரது உ�லின் கூற்றில் மூச்சு விடுHல் நி�ழ்�Hாய் 
உ[ர்�தும் அப்படைXA விருப்பில் Hாகேனா என்ற ஐAம் உ�ன் Hடைலக்�ாட்டி Hவிப்டைபக் கூட்டி 
9ற்ற�ர்�ளுக்கு விண்டிலனாக்கி, Hான் கி�ந்Hான், ந�ப்பது எதுவெ�ன முரண்பட்டு புரள்ப�னாயும். 

என்ன 9ணி இருக்கும் எனப் பார்க்� முAற்சிக்கும் எண்[த்டைH வெசAல்படுத்H உ�ல் 
முடைனAாHHாயிற்று. அசந்திருந்H �ண்�ளுக்குள் 9ணி�ள் உருண்�ன. அறிதுயிகேலாவெ�ன ஒளிக் 
கூறு�டைளப் பிரித்துக் �ாது�ள் கே�ட்பது அனிச்டைசAா�கே� ந�ந்து உ[ரவும் முற்ப�, வெபாழுது 
புலர்வில்டைல. இரவின் விடிAலின் ஒவ்வெ�ாரு Aா9 இருப்புக்கும் ��ப்புக்கும் ஒலி�ளின் கே�ட்டுப் 
பXகிA Hன்டை9 இன்னHா�யிருக்கும் கேநரவெ9ன வெசால்லிக் வெ�ாண்டிருந்Hது. கேHன் சிட்டுக்�கேளா, 
குருவி�கேளா, �ா�க்�டைரHகேலா நடை�ப் கேபச்வெசாலி�கேளா கே�ட்�ாH நிசப்Hத்தில் இடை�வெ�ளியிட்� 
சிறு�ர்�ள் இடைரச்சல்�ளுக்கும் கூர்டை9 கூட்டிக் கே�ட்� வெசவி�ள் முடைனந்Hாலும் ஆAாசமி� �லுவிXந்H
உ�ல் கு9ாரசாமிடைA எXவும் வி�வில்டைல. இAங்கு�து எங்கு Aாவெரன கேநரவெ9துகே�ா எனவும் 
முAங்கிA�னாய் விடுப�ாH நிடைலயிலும், விடைரவு விடைர�ா� அப்பாவின் மூக்கில் மூச்சு 
இடைX�Hாய்த் Hானு[ர்�டைH அண்[னுக்கும் 9ற்ற�ர்�ளுக்கும் உ[ர்த்திவி� கே�ண்டும் என்ற 
Hவிப்பு மி�, இ�ன் Hந்டைHயின் Hடைல9ாட்�ருகில் வெசன்று குனிந்து மூச்சடைசவும் அது �ார[9ா� 9ார்பு
அடைசடை� வெHா�ர்பாய் �ண்�ளின் அடைசடை� ஏன் Hடைலயின் அடைசடை�யும் உ[ர்ந்து உ[ர்�டைH 
உ[ர்த்தி வி� கே�ண்டும் எனும் படைHப்பினூகே� நிற்பதும் நி�ழ்�Hாயிருந்Hது.  
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நிடைனவு ��ந்H நிடைலயில் தீர்க்�9ாய்ப் புரிAாது முற்றிலும் இறக்�ாH�டைர இறந்H�ரா�க் �ாட்டிவிடும் 
வெபாறுப்பற்ற அசட்டை� ஏகேனாHாகேனாவில் நி�ழ்ந்து விட்டிருந்H ஓரிரு �ர்[ வெசய்தி�ள் அல்லது 
�டைH�ள் உண்டு. ஏன் உ�லில் �டை�சி �டை�சிAா� , நீடைர ஊற்றிAகேபாது வெநருப்புபட்�கேபாது, 
மூடுமுன் 9ண்ணில் என் மூச்சு தி[ற முனகிA உ�ல்�ளால் அழுடை� ஆர�ார9ா� 9ாறிAHா�வும், 
�ாட்டுக்குப் கேபாய் எழுந்து உட்�ார்ந்Hால் திரும்ப வீட்டிற்கு �ரக்கூ�ாவெHன அப்படிகேA ஊர் ��ந்து 
கேபா� கே�ண்டுவெ9னக்�ா[ாது கேபான�ர்�ள் உண்டு எனவும் அளப்பக் கே�ட்�வெHல்லாம் Hன் 
உ[ர்Hலுக்கும் �ார[கே9ாவெ�ன கு9ாரசாமி திடை�த்துத் Hடு9ாறினாலும், மூச்சு �ருகிறது உண்டை9 
என்படைH வெசால்லா9ல் விடு�து என்பதும் கூ�ாது என "அய்Aய்கேAா இங்கே� பாருங்�ள் மூச்சு 
�ருகிறது. கே9ற்வெ�ாண்டு உ�லுக்கு வெசய்A முடைனயும் எடைHயும் வெசய்து வி�ா9ல் வெ�ாஞ்சம் 
��னியுங்�ள்" என நடுக்�முறு குரல் குளறக் கூறிக்வெ�ாண்கே�யிருப்படைH நி�ழ்த்துப�னா�வும், உ�ன் 
நி�ழ்�டைH உ[ர்ப�னா�வுங்கி�ந்Hான். 

அண்[கேனா 9ற்ற�ர்�கேளா கு9ாரசாமியின் குரடைலக் கே�ட்�ார்�ளா என்பதும் வெHரிAா9ல் அ�ர�ர் 
கேபாக்கில் அடுத்Hது அHற்�டுத்HவெHன முடைற வெசய்A முற்படுப�ர்�ளாயிருந்Hது. கே9லும் Hவிப்டைபக் 
கூட்டிAது. மூச்சு 9ட்டு9ல்ல. இப்கேபாது Aாடைனயின் சிறு பழுப்பு நிறக் �ண்�ள் கேபான்று இடை9�ளின் 
சிறிது திறப்பில் 9ங்கிA சிறு�ண்9ணி�ள் அப்பாவின் மு�த்தில் �ண்��னாய்க் கூவினான் "அப்பா 
சிறிது �ண்�டைளத் திறந்தும் பார்க்கிறார் பாருங்�ள்''. 

இப்படியும் அசட்டை� வெசய்�ார்�கேளா, என்ன ஒரு கே�டிக்டை�. முடிவு �ட்டிA வெசAல் வெHா�ர் . 
இAங்�ாது கி�க்கும் இரு �ாலின் �ட்டை� விரல் நுனியிலிருந்து வெHா�ங்கிA சில்லிப்பு முXங்�ால் 
��ந்து வெHாடை� ஏறி இடுப்பின் கே9ல் �யிற்றில் கூடி பின் எலும்பில் சிHறி 9ார்பு இAக்�ம் நிறுத்தி 
நுனிவிரல் வெHறிப்ப�ங்�, �ண்�ளில் பரவி, மூடைளச்சூட்டின் ஆறுHலுக்குப் பின்னும் 
�பாலத்தினுள்ளிருந்து �ாலம் மீண்� உயிர்க்குஞ்சு வெநற்றிகே9ட்டை� சூ�ாக்கி, �ண்�ளுக்கும் மூச்சுக்கும் 
ஆடை[யிட்டிருக்கு9ானால், நின்று கேபான இAக்�த்டைH உந்தித்Hள்ளு�Hா இAலாது கேபாகும். 9டைலப்பு 
9டைலப்பு கேHான்றி ஆAாசத்துள் முங்கி அசதியில் உ�ல் து�ங்கி கி�க்கும் Hன்டை9யுள்ளும் உள்ளம் 
ஆர்ப்பரிக்கும். எழுந்Hாயிற்று கேபாக்வெ�ாழித்து பார். பாகேரன். பார்க்� முAலுங்�கேளன். 

�ண்�டைள இடை9க்�ாது Hன்டைனப் பார்த்துக் வெ�ாண்டிருக்கிறார் எனும் உ[ர்வின் நு�ர்வில் 
குனிந்H9ர்ந்திருந்H�ன் HடைலடைAத் திருப்பி என்னப்பா என்று கே�ட்டை�யில், ஒன்றுமில்டைல என அப்பா 
பார்டை� 9ாற்றிக்வெ�ாண்�Hானது சற்று �ழித்து உறுத்திAது. ஏன் கே�ட்கே�ாம். அந்Hப் பார்டை�டைA 
இXந்துவிட்கே�ாகே9வெAன 9னதுள் Hன்டைனக் குட்டிக்வெ�ாண்கே�, அ�ரு[ரா9ல் அ�ர் பார்க்�ா9ல் 
Hான் பார்க்� முடைனந்Hாலும் பார்டை��ள் கூ� கூ�வில்டைல. 

நிடைனவு�ன் கூடிA உயிர்ப்பார்டை� உள்நுடைXந்து Hாக்கி �ாHங்�ள் பின் வெசன்று உள்உலுக்கி கேபச 
9றந்H�ற்டைற உHறி முன்கேபாட்டு, அகே� அகே� இகேHா இக்கூறு 9ரக்கிடைள உளுக்கி வெ�ாட்டிச் சிHற்றும் 
நா�ற்பXம் வெபாறுக்கு என டை� நிடைறக்கும். எறிந்H �ல் 9ரக்கிடைள பட்டு விX, கீழ் நின்ற இளம் 
9ண்டை�யின் உச்சியும் Hாக்கி ரத்Hம் முடிநடைனத்து மு�த்தில் �ழியும். ஐகேAா ரத்Hவெ9ன அறிAாH 
கேபாக்கில் கு�ம் கு�9ாய் நீர் வெ�ாட்� நிறந்Hான் குடைறந்Hது. நிற்�ாH ரத்Hத்தின் முடைன கே9ல் துணி 
எரித்H �ரிடைA அப்பி �ாலங்��ந்H பின்னும் �டு�ாக்கிAது கேபாலும் நிXல்�டைள முன் உதிர்த்து 
வெபாறுக்�ச் வெசான்ன பார்டை�டைA நிறுத்Hச் வெசான்னது. வெசான்னது Aார். நான்Hானா . நான் 9ட்டுந்Hானா. 

விபத்து. நள்ளிரவின் து�க்�த்தில், வீடு அடை�யும் விடைரந்H கேநாக்கின் கே��ம் பற்றா ஊர்தி . 
Hடைலக்��சம் உச்சியில் உடை�ந்து மூடைள விளிம்பு�ளில் ரத்Hம் தீற்ற �ாலங்��த்தும் உடைறந்H 
9ருத்து�ம். இளடை9யின் �ட்டுக்கே�ாப்பில் அடிப�ா இHAம் நாட்�ள் ��த்H நண்பன் �ண் திறக்� 
9ாட்�ானா? ஒரு நாள் �ண்�டைளத் திறந்திருந்Hான். கேநாவு ��ந்H அடை9தியின் ஆXத்திலிருந்து பார்டை�.
அதிர்வு�டைளக் �ாகே[ாகே9. சந்திகேAன் என் பார்டை�டைA என அரற்றி "�ாக்�ர் �ாக்�ர் சீக்கிரம்" எனக் 
கூ� குவிAத்தினுள் �ார்ச் அடித்து இ�ம் �லம், கே9ல் கீழ் அருகு வெHாடைலவெ�னக் �ாட்டி ஒன்றுங் 
கூறாது 9ருத்து�ர் வெசன்றHன் பார்டை� வெபாருள் இரண்டு நாட்�ள் �ழித்து வெHரிந்Hது, வெHாடைலகே� 
அடைXத்துச் வெசன்ற நண்பன் கேHாளில் குமுறிAகேபாது அருகிருந்து பார்த்H இரண்�ா�து, 9டைலயின் 
உச்சியிலிருந்து உருளும் உ[ர்வின் விAர்ப்பில் சிறிதுAர படுக்டை�யினின்றும் எX முAன்று சரிந்H 
�ல்பாவின் அப்பா முHல் �லியின் Hாக்கிடைன Hானுண்டு �ாங்� எப்படி இருக்கீங்� எனும் உHடு பிரிAா 
கே�ாட்டுச் சிரிப்பில் கே�ட்�, அப்கேபாதும் அப்படியும் அXடை� ரசிக்� டை�க்� முடியு9ா? அ�ரால் 
முடிந்Hது. கி�ந்Hது கி�க்�, அடைலப்புற்றது இ�ன். என்ன இது எப்படி இப்படிவெAன 9ாயும் கேநரங்�ள் 
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ஒன்டைறக் �ாப்பாற்ற 9ற்வெறான்று என விடைரயும் உள்ளிAங்கு�ன கூடுHல் கே�டைலப்பளுவின் 
அழுத்Hத்தில் ஓயும் விடைர�தும் என 9ருத்து�ர் எளிடை9Aாய்ச் வெசான்னது எப்கேபாது புரிகிறது. 
இறக்�க்கூடிA �AவெHதுவெ�னத் கேHான்றாது இவ்�Aது. அHற்�ான �AவெHல்லவெ�னப் புலம்பும் �ாய். 
அXக்கூ�ாது ஆண் எனும் �ாய்�ள். ஆனாலும் உரிA�ருக்கு அளிக்� 9றுத்H எதிர்பார்ப்பு�டைள குடைறந்H
அளவு விருப்பு வெ�றுப்பு�டைளயும் மூப்பின் முதிர்ச்சிAால் உ[ராH 9�ன்�ளி�ம் �ாய்விட்டு 
கே�ட்பதும் Hவிர்த்து, ஒடுங்கிA Hன்டை9க்�ா�கே�ா அளிக்� 9னஞ்சுருங்கிப்கேபான ஆற்றாடை9யின் 
Hன்னிரக்�9ா�கே�ா வெபாங்கி உடை�ப்வெபடுக்கும் ஒரு கேநர அழுடை�. அற்றHற்�ன்றி ஆற்றாடை9க்கும் 
புலம்பல். அப்கேபாது அல்ல ஆண்டு�ள் �ழிந்தும் 9ாறிச் சுXலு�தில்Hானா Hன் நிடைனவு நனவு �னவு? 
ஓட்�ம்? ஒன்றுக்வெ�ான்று கேபாட்டியிட்டு அ�Aங்�ள் அ�ங்கி �ரும் கே�டைள. ஒரு நாள் �ாடைல அ�ர் 
�ண்திறந்Hார். இனி ��டைலயில்டைல என அழுத்Hங்குடைறந்து 9னம் கே9வெலழும்ப அடைXக்�. 9ருத்து�ர் 
�ந்Hாயிற்று. அடைறக்�Hடை� Aார் திறந்து நுடைXந்Hாலும் அங்கே� பார்க்கிறார் கேநாயின் �லி 
குடைறந்H�ராய் �ாட்டுகின்ற �ண்�ள் வெHளிவு 9கிழ்ச்சி Hருகிறது என ஆ�லாய் கூறிக் 
வெ�ாண்டிருந்H�னின் பHற்றத்தினூகே�, அப்படிAா என HடைலAாட்டி, கேநாAாளிடைAத் தீவிர9ா�ப் 
பார்த்து �ண்�டைளச் கேசாதித்து Hானும் அடைசந்து பார்டை�யின் அடைசடை� கேநாக்கி இ�டைன முதுகில் 
வெ9ல்லத் Hட்டிச் சிரித்துப் பார்க்�லாம் என �ல்லுநர் வெ�ளிச் வெசன்றார். கு9ாரசாமிக்கும் �ல்பாவுக்கும் 
9கிழ்ச்சியும் குXப்பமும் ஒன்றாய்த் 

Hரு�Hாய் இருந்H அரு�ாடை9 தீண்�ல் ஓரிரு நாட்�ளுக்குள் என்கிறது நிடைனவு. நிடைனவு Hப்பிA 
நிடைலக்குத் HாவிA பின் 9ாடைலயில் அ�ரது �ண்�ளில் �ளிம்பு கேபால் ஒன்று H�வி �ாடைலக்குள் என் 
9�னி�ம் வெ9ல்லிAHாய்க் கூறிச் வெசன்ற 9ருத்து�ர் சுட்�ார். வெ�லவெ�லப்பு. 

மூன்றா�Hாய் அம்9ா. மூன்று நாட்�ள் கேபாது9ானHாய் இருந்Hது அம்9ாவுக்கு. எX முடிAாH உ�டைல 
அடைசக்�வும் இல்லா9ல் �ட்டுக்�டைளயும் குXாய்�டைளயும் உHறி ஊருக்கு வீட்டுக்கு ஓடி திண்டை[யில் 
அக்��ாவெ�ன சாய்�Hா� விட்டுவிடுங்�வெளன்டைன என �ாய் ஓட்�ம். 9ன ஓட்�ம். குரலின் உறுதி 
உ�லுக்கின்றி நிடைனவு Hப்பி பின் அ�ர்�ள் �ண் பார்த்Hகேபாது, கு9ாரசாமிக்கு முன் இரண்டு நி�ழ்வும் 
அடியில் Hாக்�, 9ரத்தின் சரு�ாய் �ாற்றில் சுXன்று 9ண் விழுந்து �ா[ாது கேபா� அம்9ாவும் 
HAாராகிவிட்�ாவெரன. முன்னிரு முடைற வெ�ாண்� ஆ�டைலயும் எதிர்பார்ப்டைபயும் �ளிப்டைபயும் 
�ா[ாHHாக்கி, இது ந�ப்பது எதிர்வெ�ாள்வெளன 9ண்டை�யில் அடித்Hது உண்டை9Aாயிற்வெறன்படைHயும் 
கு9ாரசாமி இப்கேபாது உ[ர்ந்Hான். 

எனினும், அ�ற்றின் வெபாருட்டு இப்கேபாது அப்பா �ண் திறந்து பார்க்கிறார் என்படைH படைHப்பு�ன் 
நடுக்கும் குரலில் கூறாதிருக்� இAலாH�னாயும் இருந்Hான். இது கே�று Hன்டை9த்Hது. அப்பாவின் இக் 
�ண்திறப்பு இறப்பின் சில 9ணி�ள் �ழிந்H நி�ழ்வு. முன் நி�ழ்வு�ள் கேபாலில்டைல. இது 
நி�XாHதில்டைல. நீ கே�ட்டிருக்�வில்டைலAா. கே�ட்டிருக்� வில்டைலAா. பாகேரன், பார்க்�க்கூ� 
முடைனAா9ல் என்ன வெசய்து வெ�ாண்கே� இருக்கிறீர்�ள். அடுத்து அடுத்து என அடுத்து நி�ழ்த்H உள்ளடைH 
நிறுத்Hாவிட்�ால் இடை9�ள் திறந்H நீகேராட்�மிXந்H பழுப்புக் �ண்�ளின் வீச்சு உன் �ண்�டைளத் தீண்� 
அனு9திக்�ாவிட்�ால் எப்படிப் பார்க்� உ[ர. அரற்றல் இAல்பற்றHாய் கே�ட்�ப்ப�ாHHாய் �ாற்றில் 
மிHந்து கேபானது. இடை�வி�ாH அரற்றலும் அணுக்�9ானதில் கேபச்சிXந்Hது. பார்த்து நிற்கும் 
9ற்ற9ற்ற�ர்க்கு கே�டிக்டை�ப் வெபாருளாகிறாய் நீ . எச்சரிக்டை�. இங்கும் இப்படி இருவெ�னக் 
�ட்டிப்கேபாடும் Hன்னு[ர்வின் விழிப்பில் நிற்பது. நி�ழ்�Hாய் விழி�ள் உருண்�ன. Hவிப்புறும் உ�ல். 

�ாயில் குXறிAHா வெசாற்�ள், �ண்�ளின் திறப்பால் மூச்சு, மூச்சின் முட்�லில் விழிப்பா. Aாரில் Aார், 

அப்கேபாது பார்த்Hாய் இப்கேபாது பார்ப்பதும் நீ 9ட்டும்Hானா அ�ரில்டைலAா கு9ாரசாமி 
குரா9சாமிவெAனுங் குரலு�ன், இ�டைன பார்த்து �ல்பா. 

ஒரு வெபாழுHா, ஒரு நாளா, மூன்று நாட்�ளா, ஓராண்டுக்குப் பின்னர் உயிர்ப்பு �ாண்பது �ாட்� 
முடைன�து ஏன். பல ஆண்டு�ளுக்கும் பின்னாலும் அறிந்H�டைர புரிந்H�ர் �ாணும் �டைரயும் 
அறிAாH�ர்�ளால் பல நூற்றாண்டு�ளுக்கும் �ா[ப்பட்டு தூசித்து�ள் �ாலவெ�ளியின் �ருப்புக் 
குறுக்�த்தில் �லக்�ச் சிHறிகேAாடும் வெபரு ஓட்�ம் முடிவுறா ஓட்�ம் . பிறிவெHாரு அண்�க்கே�ாளின் 
பனியில் உடைறயும் மீள்கே�ார் உயிர்ப்பு. அதில் அ�ர் நான் நீ இருப்கேபாகே9 �ல்பா என்றான் கு9ாரசாமி, 
முழு விழிப்புற்ற�னாய். 
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உடைற�Hாயிருக்�ட்டுகே9. உயிர்ப்பHாயும். நீயும் நானு9ாய்த்Hான் உ[ர முடிப�ர்�ளாய் அகேHாடு 
அடைHக் �ா[முடிப�ர்�ளாயும் இருக்�கே�ண்டுவெ9ன நீ நிடைலக்� முAல்�து முற்படு�து கே�டிக்டை�. 
உன் என்டைறக்கு9ான இருப்டைப இற�ாH உயிர்ப்டைப உள்ள�க்கிA உன் அ�ாகே�ட்டை� சிரிப்பு Hருகிறது
கு9ாரசாமி. இல்லாது கேபாகும் ஏகேHா ஒன்டைற நிறுத்H நிடைல�ழி நிற்�, உள்ளாயிருந்Hாலும் கேபவெAன 
உரு�ாக்கியும், எதுவும் நீ நீAா�த்Hான் இருக்�கே�ண்டு9ாய் எல்லா பிறப்பும் பிறந்திடைளத்H பின்னும் 
பின்னரும் கூ� அழிவு உண்கே�ா ஓவெ�னும் அச்சத்தில் உன்னுயிர் அடை�A அலகிலா ஓர் 
அரு�த்திகேலனும் உரு�த்திகேலனும் கேபாய்ச் கேசர்ந்து நீடித்து விடிAலில் நிற்� கே�ண்டுவெ9ன நீ நீங்�ள் 
நான் படும்பாடு. கேபா�ா கேபா எனச் சிரித்Hாள் �ல்பா. 

அலங்� 9லங்� விழித்H எட்டு �Aது 9�ன் இளகே�னிலும் உ�ன் சிரித்Hான். முன்னர் அப்பாவின் உ�ல்
முன் கு9ாரசாமி அழுHகேபாதும் சிரித்H�ன் இ�ன். 

�டை[Aாழி, 2003
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23. விடிAாH ஒரு �டைH

 

எப்கேபாது �ண் அAர்ந் Hார்�ள் என்பது கூ� வெHரிAா9ல் இரவு வெநடுகேநரம் �டைரக்கும் கு9ாரசாமியும் 
ஆதி 9ா9ாவும் விடிAாH ஒரு �டைH கேபசிக் வெ�ாண்டிருந்Hார்�ள். 

பாக்�த்தில் முன்பிருந்H உயிகேராட்�ம் இப்கேபாது �ா[ா9ல் கேபாய்விட்�து. எல்லாகே9 �றண்டு 
�ருகிறது. �றட்சி. இருக்கும் நான்டை�ந்து வெHருக்�ளில் பாதி வீடு�ள் பூட்�ப்பட்டுக் கி�ந்Hன. 
அ�ற்றில் சில 9ண்சு�ர்�ள் சரிA சிதில9டை�ந்து விட்�ன. பாடைற�ளின் வெ�ப்பமும் �றண்� 
9ரங்�ளின் அனலும் சரசரக்கும் முட்புHர்�ளின் கே�லி�ாத்Hான்�ளின் அடைசவும் ஊடைர கே9லும் �சிக்� 
இAலாH இ�9ா� 9ாற்றிக் வெ�ாண்டிருந்Hன. சுற்றிலும் இருந்H �Aல்�ளால் ஊர் இன்னும் மூச்சு 
விட்டுக் வெ�ாண்டிருந்Hது. நிலத்தின் மீது 9ண்ணின் மீது ஆதிக்�ம் மூலம் ஊடைர நாட்டை� ஆண்� 
அதி�ாரத்தின் மிச்ச வெசாச்ச கு[ம் இன்னமும் பாக்�த்தில் சிலடைர நிலத்து�ன் �ட்டிப்கேபாட்டிருந்Hது. 
நிலம், 9ண், வெ�ளி, �ாற்று, நீர். நீடைரவி� 9ண் வெநருக்�த்டைH Hந்Hது. Hரு�து. வெ�ாடைலக்�ளன்�ளின் 9ண்
ஊசிமுடைன 9ண் வெசவ்விந்திAர்�ளில் 9ண் என எந்Hப் புலத்திலும் எந்H 9ண்ணுகே9 அதி� அழிவு 
Hந்Hது. வெபருமுச்சு. அந்H மூச்சில் �ருகு�ன பல. 

ஆண்டுக்கு ஓரிரு முடைற வெபய்Aக்கூடிA 9டைXயில் நிரம்பக்கூடிA வெ�ாட்�ாங்�ச்சி ஏரி என 9ற்ற 
ஊர்க்�ாரர்�ள் கே�லி வெசய்யும் வெரட்கே�ரியின் �சிவில் ஒரு கேபா�ம் சம்பா விடைளயும் முன்பு. ந�டைர 
என்பது ஏரி 9H�டியின் உள்ளடி நிலக்�ாரர்�ளுக்குHான். அதுவும் இப்கேபாது H�றி �ருகிறது. சிறிது 
�ால9ா� கி[று�ள் கேHான்றத் வெHா�ங்கியிருந்Hன. நீர் இடைறக்� Aந்திரங்�ளும், Aந்திரங்�ளுக்கு 
மின்சாரமும் என Aந்திரங்�ளும் பாக்�ம் எட்டிப்பார்க்� கேநர்ந்திருப்பது கே�டிக்டை�Hான். 
கே�டிக்டை�யில்டைல கே�HடைனHான். விடியும் கே�டைளயில் 9Hடை�த் திறந்Hதும் �ாய்க்�ால் �ழிAா� நீர் 
விடைரயுமுன் துள்ளித் Hாவி கே9ல் ஏறும் மீன்�ள். திரும்பவும் பAணிக்குகே9ா. இரு �ரப்பு�டைளக் 
�டைரAா�க் வெ�ாண்� 9ண் �ாய்க்�ால்�ள் சிவெ9ண்ட் �ால்�ாய்�ளா� 9ாறியிருந்Hான். எப்படி 
வெ�ட்டு�து 9டை�9ாற்று�து அடை�ப்பது. �ரப்புAரு9ா. 

அவெHல்லாம் பXங்�டைH என்றார் ஆதி 9ா9ா. �ணுக்�ாடைலயும் முXங்டை��டைளயும் வெசாறிந்H�ாறு, 
"எல்லாம் உனக்குத் வெHரிஞ்சதுHான். ��ன். பயிரில்டைல , மீண்டும் ��ன், கே�று பிடைXப்பு இல்டைல. 
விட்டுவிட்டு எங்கு ஓடு�து. நீ அங்கே� �ந்து எந்H வீட்டிலா�து திடீவெரன்று நுடைXந்HாAானால் தி[றி 
விடுகே�ாம். முண்�க்�ா Hண்ணி கேசாத்துக்கு வெHாட்டுக் வெ�ாள்ளக்கூ� இருக்�ாது. ��டைன உ�டைன 
�ாங்கி எகேHா இருக்கிகேறாம். 9ானத்துக்�ா� துணி உடுத்தி". 

இதிவெலன்ன புதுக்�டைHயிருக்கிறது. எல்லாம் படைXA �டைHHான். ந�ரத்திலிருந்து �ருப�ர்�ள் �ாபி 
குடிப்ப�ர்�ளாயிற்கேற என்று �ாபி வில்டைல�டைள வெ�ந்நீரில் �டைரத்து பாவெலன்ற வெபAரில் ஏகேHா 
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கேசர்த்து �ாபித்து�ள் மிHக்� �சப்பா� �ட்�ாA9ா�த் Hரும் ஒன்டைற குடித்துத் வெHாடைலத்H இளம் �Aது 
பள்ளி விடுமுடைற கிரா9 பA[ நாட்�ள் நிடைனவுக்கு �ரா9லில்டைல. Aார் 9ா9ா ஆகிறார்�ள், Aார் 
சித்Hப்பா, Aார் Hங்டை� என்பவெHல்லாம் வெHரிAா9ல் உறவுமுடைற�டைள 9ாற்றி 9ாற்றி அடைXத்து, இந்Hக் 
�ாலத்து டைபAன்�ளுக்கு எங்கே� உறவுமுடைற வெHரிகிறது. என் கே9லா� �ருந்தி Hங்�ள் உறவுமுடைற�டைள 
அறிமு�ப்படுத்திக் வெ�ாண்��ர்�ள் வீடு�ளுக்கு வெசன்றகேபாதும் வெபரிHா� ஒன்றும் 
கிடை�த்துவி�வில்டைல சிறு�Aதில் கு9ாரசாமிக்கு. வெ�றிச்கேசாடிக் கி�க்கும் ஊரும் �றண்� �ாற்றும் 
அடிக்கும் வெ�ள்டைள வெ�யிடைலயும் Hவிர 9ற்ற�ற்டைற அப்கேபாதும் கேHடிப்பிடிக்� கே�ண்டிHான் 
இருந்Hது. ஓரிரு புளிAன்�ளும் - ஒற்டைறப் படைன�ா�க் �டைரHலும் Hவிர. 

“ஆட்�ள் 9ாறிவிட்�Hா� இப்கேபாது அதி�ம் கேபச்சு". 

" உனக்குத் வெHரிAாது. நீHான் ஊர்ப்பக்�ம் �ரு�கேHயில்டைலகேA” என சிரித்Hார் ஆதி 9ா9ா, 
வெ�றுடை9Aா�. 

“குளத்து நீரும் �ாய்ந்து, ஏரியும் �ற்றி குடிப்பHற்கு சித்Hாறு Hண்ணீர்Hான். இப்கேபாது அதுவும் சுடை� 
9ாறிவிட்�து. ஆனால், உனக்குத் வெHரியு9ா, �Aக்�ாட்டு கி[று�ளின் நீடைர விற்கிகேறாம் இப்கேபாது.'' 

"வெசான்னார்�ள்.'' 

"முன்பு பால், �ாய்�றி, கீடைர, முட்டை� , Hயிர், வெ�ண்வெ[ய், வெசாடைசட்டி�ாரனுக்கு இல்டைலவெAன்றால் 
முன்ப[ம் என்ற வெபAரில் ��ன் வெ�ாடுத்H கே9லத்வெHரு�ான் மூலம் வெபரிA சந்டைHக்கு சாAந்Hரமும் 
�ாடைலயிலும் எல்லாம் கேபாய்விடும் உன்டைனப் கேபால கூட்�ாளி�ள் திடீவெரன �ந்துவிட்�ால் 
நாடைளக்கு திருப்பித்Hகேரன் என்று வெசால்லக்கூ� பக்�த்து அண்டை�யில் அ�சரத்துக்கு �ாங்� முடிAாது.''

"aாப�ம் இருக்கிறது.” 

“இப்கேபா வெ�டைளச்சலும் இல்டைல. கி[று எடுத்து கே9ாட்�ாரும் கேபாட்�தில் ��ன். நிலத்து கே9கேல 
��ன். �ட்டி �ட்� ��ன், �ரண்ட் பில் �ட்�க்கூ� Hம்பிடி கிடை�Aாது.'' 

"Hம்பிடி எல்லாம் கேபாய் எவ்�ளகே�ா நாளாயிற்கேற. ��ன் �ாங்கிAா�து �வுனுக்கு �ந்து சினி9ா 
பார்ப்பதும், ஓட்�லில் சாப்பிடு�தும் குடைறAவில்டைலகேA. இப்பவும் அப்படித்Hாகேன.'' 

"கே�டிக்டை�Aா இருக்குHா எங்� பாடு. இப்பல்லாம் Aாருப்பா சினி9ா பார்க்�, ஓட்�லில் தின்ன 
�ருகிறார்�ள், அது ஒரு �ாலம் அHான் வீட்டுக்கு வீடு கேநரம் �ாலம் இல்லா9ல் கே�பிள் டிவிக்�ாரன் 
இந்H டிவி அந்H டிவின்னு 24 9ணி கேநரமும் �ான்சும் பாட்டு9ாய் கூத்Hடிக்கிறாகேன. அது அது 
வீட்டிகேலகேA மு�ங்கி விடுகிறது. ��ன்Hான் �ளர்ந்து வெ�ாண்டிருக்கிறது. அதுHான் Hண்ணீடைர 
விற்கிகேறாம். ஒரு 9ணிகேநரம் கே9ாட்�ார் ஓடினால் இவ்�ளவு ரூபாய் என்று 9ாHத்திற்கு �ரண்ட் 
பில்லும் கேபா� டை�யில் �ாசு நிற்கிறது. வெ�ளச்சல் இல்டைலவெAன்றாலும் பயிகேர இல்டைலவெAன்றாலும் 
வெநல்டைல விற்று �ரு�டைH வி� லாரிக்�ாரன்�ளுக்கு Hண்ணீடைர விற்பது சம்சாரிக்கு லாபம்Hான்." 

"Hண்ணீ டைர விற்பது பா�ம்.'' 

"ஆ9ாம் பா�ம்Hான். இப்கேபாது Aார் விற்�வில்டைல.'' 

“எல்கேலாரும் பம்ப் கேபாட்டு உறிஞ்சிவிட்�ால் Hண்ணீர் கீகேX கேபாய்விடுகே9.'' 

"கேபாய்விடுகே9 என்ன? கேபாய்விட்�து. அ�ன�ன் அஞ்சு எச்.பி. எல்லாம் கேபாய் பத்து எச்.பி. என்று 
கேபாய்ட்டு யிருக்கிறான். இன்னும் 100 அடி கீகேX குXாய் இறக்கி ஆயிற்று. 9டைXயில்டைல. புஞ்டைச 
ஆக்�வும் ஊர் ஒத்து�ரவில்டைல. ஆற்றிலும் 9[ல் எடுக்கிகேறன் கேபர்�ழி என்று 9ம்9ட்டியும் டை�யும் 
கேபாய் அஞ்சடி பத்Hடி ஆXத்துக்கு அப்படிகேA அள்ளுகிறது வெபாக்டைலன் டை�. ஆத்துல் நீகேராட்�ம்Hான் 
இல்டைல என்று ஆகிவிட்�து. என்றால் இப்கேபா ஊத்கேHாட்�மும் கேபாய் அடி�றண்டு 9டியிலும் �ால் 
டை�த்துவிட்�ார்�ள். Aார் கே�ட்பது 9னசாட்சி கே�ண்�ா9ா.'' 

"9ன9ா�து சாட்சிAா�து'' 

"Aாருக்கு 9[ல் இப்கேபா �ப்பலிகேல வெ�ளிநாட்டுக்குக்கூ� கேபாகிறது வெHரியு9ா?'' 
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"வெசால்றாங்�. உனக்குத் வெHரியு9ா நம்மூர் Hண்ணீ நம்9 ஊர் 9ட்டுமில்டைல சுத்து�ட்�ாரம் Hண்ணீர் 
எல்லாகே9 வெ�ளிகேAHான் கேபாவுது.'' 

"வெHரிஞ்சதுHாகேன" 

"பாட்டில் கே�ன் Hண்ணிAாய் திரும்ப �ந்து இப்ப நாங்�கேள �ாங்குகேறாம்.'' 

“இது நீ வெசால்லித்Hான் வெHரிAகே�ண்டு9ா . எங்�ளுக்வெ�ன்ன. எந்H ஊர்த் Hண்ணீரா� இருந்Hாலும் �ாசு 
வெ�ாடுத்Hால் Hண்ணீர் கிடை�க்கிறது. 9ாHம் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு கே9ல் Hண்ணீருக்கு 9ட்டும் ஆகிறது 
வெHரியு9ா நம் வீட்டிற்கு.” 

"அப்படிAா. கே9ாச9ா� இருக்கிறகேH. 100 ரூபாய்க்கூ� Hரு�தில்டைல எங்�ளுக்கு, அந்H லாரிக்�ாரத் 
திரு�ன். சரி நான் �ரட்டு9ா. ஊருக்கு கேபாகும் ஒரு பஸ்�ும் H�றிவி�ப் கேபாகிறது.'' 

"சரி. என்ன 9ா9ா வெசால்கிறாய். விடுமுடைறக்கு �ாண்டு�டைள ஊருக்கு அனுப்பாகேH என்கிறாAா?'' 

"ஆ9ாம் கு9ாரசாமி. ஊரில் ஒன்றும் சரியில்டைல . குளிக்� வெ�ாள்ளக்கூ� நல்ல Hண்ணீர் என்பாடு 
உன்பா�ா� இருக்கிறது. வீட்டுக்கி[ற்றில் Hண்ணி சுண்டி உப்பு கே�று. வெ�யிலில் ஊகேர வெபாட்�ல் 
�ா�ாய் அனல் வீசுகிறது. குXந்டைH�ள் �ந்து என்ன வெசய்A. இங்கே�Aா�து இ�ன் வீடு 
இல்டைலவெAன்றால் அ�ன் வீடு, ��ற்�டைர, வெபாருட்�ாட்சி, விடைளAாட்டு அப்படி இப்படி என்று 
வெபாழுதும் லீவும் கேபாய்விடும். இப்ப கே�[ாம். 9டைX வெபய்Aட்டும்.'' 

ஆதி Hாத்Hாவு�ன் இந்H முடைற �Aல் பாக்�த்திற்குப் கேபாய் குஞ்சு குளு�ான்�ளு�ன் ஊடைர �லக்�லாம்
என்று �ாத்திருந்H சிறுசு�ளுக்கு ஏன் ஊருக்குப் கேபா�க் கூ�ாது என்பது புரிA வில்டைல. Hண்ணீர் 
இல்டைலவெAன்றால் என்ன �ாங்கிக் வெ�ாள்ளலாகே9. அது 9ட்டுகே9 �ார[மில்டைல என்றால் 

அ�ர்�ளுக்குப் புரியு9ா . 

"சரி ஆதி 9ா9ா. நீ சாப்பிட்டுவிட்டு புறப்படு. நீ வெசால்�து சரிHான். அடுத்H வெபரிA விடுமுடைறயில் 
பார்க்�லாம். குXந்டைH�ளுக்கு ஒன்றும் புரிAாது. அப்புறம் ஊடைரவிட்கே� கேபாய் விட்�ார்�கேள அந்H 
குட்டி சித்Hப்பா வீடும் இடிந்துவிட்�துனா வெசால்கேற.'' 

"அடைHகேAன் கே�ட்கிறாய். அ�னது 9ட்டு9ா?' என்று ஆரம்பித்H ஆதி 9ா9ாடை� இடை�9றித்Hாள் �ல்பா
. "சரி சரி சாப்பிட்டுக்வெ�ாண்கே� கேபசலாம். இங்கே�கேA இரவும் Hங்கிடுங்�. எல்லாம் கேபசி �ாடைலயில் 
கேபாய்க்வெ�ாள்ளலாம் 9ா9ா.'' 

"அதுவும் சரிHான்'' என்றார் 9ா9ா. 

எதுவும் சரிHான் என்று வெசால்லிவிட்டு நாக்டை�க் �டித்துக் வெ�ாண்�ான் கு9ாரசாமி. என்ன வெசான்கேன 
என்ற 9ா9ாவுக்கு ஒண்ணுமில்டைல 9ா9ா சாப்பிட்�ப்புறம் கேபசலாம் என்றான் கு9ாரசாமி. 
சாப்பிட்�துகே9 அசதியில் தூங்கிவிழுந்Hார் 9ா9ா. 9ா9ா படுங்� விடிந்Hதும் கேபசிக்�லாம் என்று 
அ�டைர படுக்�டை�த்து ந�ர்ந்Hான். எப்பவும் ந�ப்பதுHான். �ாடைலயில் என்ன வெசய்�வெHன ��டைல 
ஆரம்பித்Hது முன்னிரவிகேலகேA. 

�றட்டு இரு9லு�ன் புரண்�ார் 9ா9ா எழுந்து உட்�ார்ந்து குடிக்� வெ�ாஞ்சம் Hண்ணீ குடு என, நீட்டிA 
பிளாஸ்டிக் பாட்டிலிலிருந்து Hண்ணீடைரக் குடித்துக்வெ�ாண்கே� பாட்டிலின் கேலபிடைல பார்த்H�ாகேற மீள 
கேபசலானார். 

என்ன 9ா9ா என்றபடி அ�ர் மு�த்டைH பார்த்Hான் கு9ாரசாமி. இன்னும் எத்Hடைன விசAம் 
வெசால்லப்கேபாகிறார். �ந்து கேபா� முடியும் �டைரக்கும் Hாகேன என்று கேHான்றிAது. �டினம்Hான். 
பXக்�த்தில் 9ணிக்�ட்டை� திருப்பி �ண்�ள் பார்த்Hான். என்ன தூக்�ம் �ருHா என்ற 9ா9ாடை� 
ச9ாளிக்�, இல்ல 9ா9ா இது ஒரு பXக்�ம் ஆயிடுச்சி நீ என்ன வெசான்கேன ஆ9ாம் ஆ9ாம். நீ வெசய்றது 
சரிHான் வெசால்லு என்றான். Aார் வெசால்கிறார்�ள் Aார் கே�ட்கிறார்�ள் எனப் புரிAாH கே9ான நிடைலயில். 

பயிற்சிக்கூ�வி�ாHக் �டைH, 2005 

100



24. ஒரு �ற்பிHத்திலிருந்து 

எல்லாகே9 இங்கு நன்றா�த் Hானிருக்கிறது. Aார் எது நன்றா� இல்டைல. கே�று ஏHா�து வெசால்ல 
உங்�ளுக்கு இருக்கிறHா? நான் கேபா� கே�ண்டும். கே�று ஒரு இ�த்தில் முக்கிAப் பணி ஒன்று 
�ாத்திருக்கிறது. கேநரந்H�றாடை9 என்பது மி� முக்கிA9ான பண்பு என்படைH நீங்�ள் ஏற்றுக் 
வெ�ாண்டிருப்ப�ர்�ள் எனக் �ருதுகிகேறாம். ஆனாலும் இங்கு நான் �ரும்கேபாது இரு 
9ணித்துளி�ளுக்குச் சற்று கே9ல் Hா9Hப் பட்டுவிட்�து என்பHற்கு நான் ச9ாHானம் வெசால்லித்Hான் 
தீரகே�ண்டும். உங்�ளுக்�ா� இல்லாவிட்�ாலும் கேநரம் H�றாடை9 ஒரு பண்பு எனக் �ருதும் 
எனக்�ா��ா�து. 

இப்படித்Hான் இங்கு நீங்�ள் Hா9Hப்படுத்து�து கேபால உங்�ளுக்கு முன் வெசன்றிருந்H 
இ�த்திலிருந்H�ர்�ளும் Hா9Hப்படுத்தினார்�ள். ஆனாலும் கேநரத்டைHக் �டை�ப்பிடிப்ப�னா� நான் 
இருக்�கே�ண்டும் என்பHற்கு உங்�ளுடை�A ஒத்துடைXப்பும் கேHடை�ப்படுகிறது என்படைH நான் 
கூறகே�ண்டு�தில்டைல. எனகே�, Hற்கேபாது உங்�டைளயும் நான் ��ந்து வெசன்றிருக்கிகேறன் என்படைH 
9ட்டும் நீங்�ள் நிடைனவில் வெ�ாண்�ால் கேபாதும். அதுHான் முக்கிAம் என்படைH நாம் இரு Hரப்பாருகே9 
ஒப்புக் வெ�ாள்கே�ாம் என்றால்,அதுHான் எனக்குத் கேHடை�. நான் .... கேநர9ா�Hால்... ப�ம் கேபா�ப்படும்.
…

 

ஊர்தி�ள் ஊடைளயிட்டுக் வெ�ாண்டு கூட்�த்டைHப் புறந்Hள்ளி முன்கேனறிக் வெ�ாண்டிருக்கின்றன. 
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நான் .... பிறகு நான் என்ன வெசான்கேனன்? ப�9ா என்ன ப�ம் என்படைHக் கே�ட்� நீ வெபாறுடை9 
�ாட்டு�Hாயில்டைல. அல்லது 9ற்ற இடைரச்சல்�ள் கே�ட்படைHத் கேHய்த்துவிட்�ன என்பது 
�ார[9ா�லாம். எல்லாகே9 நன்றா�த்Hானிருக்கிறது என்று வெசால்லிக்வெ�ாண்கே� நீ கேபச 
ஆரம்பித்Hகேபாது நான் எங்கிருந்கேHன் என்பதும் வெHளி�ா� இல்டைல. 

என்ன ப�ம். 

"�ற்பிHத்திலிருந்து" 

என்ன எங்கே� எப்கேபாது. எந்H �ற்பிHத்திலிருந்து? 

இடைரச்சலும், புழுதியும் எந்HவிH �ட்டுப்பாட்டுக்கும், ஒழுங்குக்கும், உட்ப�ா9ல், பலவிH ஊர்தி�ள் 
உருவிற்கே�ற்கே� முன்னால் பின்னால் வெசல்ப�ர்�டைளயும், ஓரத்தில் ந�ப்ப�ர்�டைளயும், �ழிவி� 
9றுப்ப�ர்�டைளயும் உராய்ந்தும், இடித்தும், ஏறியும், இறங்கியும் வெசல்லும் �Xக்�த்Hால் பXக்�ப்பட்டு 
கேபான நானும், நீயும் ��க்கும்கேபாது, �ால்�ளில் புழுதி ஏறியும், உடை��ள் கிழிந்தும், கிழிAா9லும், 
டை�யில் பிடித்திருக்கும் பிளாஸ்டிக் டைப கேHாளில் Hாங்கியிருக்கும் உ[வு �ப்பா , Hண்ணீர் குடுடை� மி�
முக்கிAவெ9னத் திணிக்�ப்பட்�, மீண்டும் பார்க்�ாH �ாகிHக்குப்டைப�ள�ங்கிA வெHாங்கு டைப 
அறா9லும் ந�க்�க்கூடிA, அகேH கேநரத்தில் விடைரயும் நம்முன்கேன 9ட்டும் வெ9து�ா� 
ந�ப்பHற்வெ�ன்கேற இ�ம் �ல9ாய் வெசல்ப�ர்�டைள இடித்தும், இடிக்�ா9லும் ��ந்து வெசல்ல 
கே�ண்டிAHாகிறது. 

ஊர்தியின் விடைரவு �ார[9ா� விடைரA கே�ண்டிA கேHடை�யில் நீயும் நானும், கே9டும் பள்ளமும், 
குப்டைபயும் புழுதியும், நிடைறந்H சாடைலடைAக் ��க்� முற்படும்கேபாது, சாடைல நடுவில், கேHாளில் உ[வுப்
டைபயும், டை��ளில் �ாய்�றி அல்லது வீட்டு 9ளிடை�ப் வெபாருட்�ள் �ாங்கிA பிளாஸ்டிக் டைப 
கிழிAா9லும், அறா9லும் சர்க்�ஸ்�ாரர்�டைளப் கேபாலச் வெசல்�து எரிச்சடைல அதி�9ாக்கும். பின்னால் 
�ரும் எந்H �ண்டிடைAயும் உHாசீனப்படுத்தும் உன்டைனயும், என்டைனயும் இடித்துத் Hள்ளிச் வெசல்ல 
கே�ண்டுவெ9ன வெ�றி �ந்Hாலும் பXக்�ப்பட்டுப் கேபான �ண்டித்H�த்தில் விடைரA முற்பட்கே�ாம். இந்H
இரண்டு �ால் நீயும் நானும் நான்கு �ால் ஊர்தியில் பறக்� முற்படும் உன்டைனயும் என்டைனயும் எவ்�ளவு
கே��லப்படுத்துகிறார்�ள் என்பது படுப�ர்�ளுக்குத்Hான் வெHரியும். வெHாடைலAட்டும். இகேHா ப�ம். 
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கே9கேல வெசான்னவெHல்லாம் நீ நான் உனக்கு அல்லது எனக்கு ஒரு வெபாருட்கே�யில்டைல. நாங்�ளும் 
அடைHப் வெபாருட்படுத்Hவில்டைல. நீங்�ளும் வெபாருட்படுத்துப�ர்�ளில்டைல என்பது அ�ர�ர் 
டை�குட்டை��டைள எடுத்து மு�த்தில் படிந்H தூசிடைA, விAர்டை�யு�ன் அழுத்தித் துடை�த்து மீண்டும் 
உள்பக்�9ா� 9டித்து டை�த்து விடைர�Hன் மூலம் வெHரியும். ஆனால் �ாய் �ாய்�ள் 9னம் மூடைள 
எல்லாகே9 ஒன்டைற முணுமுணுத்திருப்படைH Hவிர்க்�வில்டைல... எல்லாகே9 நன்றா�த்Hானிருக்கிறது. 
நன்றா�த் Hானிருந்Hது. இருக்கிறது. இருக்கும். நன்றா� இருப்படைH கேநாக்கி உறிஞ்சுவெ�ாடி�டைளப் 
கேபால விரல்�ள் இறுக்கிப் ப�ர்ந்Hன. வெநருக்கிப் பரவும் வெ�ளுத்H கே�ர்�ள், துடைளயிட்டு ஊடுருவி 
உள்கேள உள்கேளவெ�ன உறிஞ்சி ஒன்டைற அழித்து ஒன்டைறவெAன வெநரிப்பு. 

வெநரிப்பா வெநளிப்பா? ஆராய்ச்சிAாளர்�ள் ஆய்ந்கேHா, ஆAா9கேலகேAா எழுதிக் குவித்H ஆய்வு�ள் 
ஆய்வுப்படுத்தி முடைனந்H�ர்�ள் முடைன�ர்�ள் ஆயினர். முடைனAாH�ர்�ள் முனி�ர்�ளானார். 
முனிந்H�ர்�ள் மு�ங்கினார்�ள். முனிAாH�ர் மு�க்�ப்பட்�ார் பிறவெ�ன்ன. 

சிரிப்புHான். 9கிழ்ச்சிHான். 

என்ன ஒரு �ளம்! �ற்படைனயிலும், �ருத்திலும், வெசால்லிலும், எழுத்திலும், கேபச்சிலும், நடை�யிலும். 

எங்கே� மிHந்து வெ�ாண்டிருந்Hாய் நீ. 

நான் மிHந்து வெ�ாண்டிருக்கிகேறன்? 

உனக்கு மிHப்பு. 

எனக்கு மிHத்Hல். எவ்�ளவு நன்றாயிருக்கிறது மிHப்பது. எடை�Aற்ற நிடைலயில் வெ�ற்றி�ம் 
�ாற்றில்லாHHால் ஒலிAற்று எல்லாம் மிHந்து வெ�ாண்டிருந்Hன. மிHந்து வெ�ாண்டிருக்கின்றன. இந்H 
பர�ச நிடைல பக்Hர்�ளுக்�ல்ல�ா கிட்டும். இந்நிடைலடைA 9னிHர்�ளாகிA நீ நான் நாம் 9ட்டு9ல்ல�ா 
எய்H முடியும். உனக்கும் எனக்கு9ல்ல�ா கிட்டும். 

அXகுHான். 

கே�று உயிரினங்�ள், விலங்கு�ள், Hா�ரங்�ள் Hங்�டைள ஒரு�ர் அரிAடை[யில் அ9ர்த்தி அXகு 
பார்க்கிறார் என்பHற்�ா�, என்பHற்�ான பர�ச நிடைலடைA அடை��து, அடை��டைH உ[ர்�து, 
உ[ர்ந்HடைH விளம்பு�து, விளம்பு�டைH பதிப்பது உண்�ா பதிப்படைH….. 

கே�ண்�ாம். முடிAாது. எவ்�ளவு அX�ான Hன்டை9. இXக்� முடியு9ா. Aாரும் எதுவும் எ�டைரயும் 
எங்கும் அ9ர்த்தி அXகு பார்க்� கே�ண்�ாம். அ9ர்த்தி அXகு பார்க்�ப்படும் என்ற எண்[கே9 மிHக்� 
டை�க்கிறது. துன்பத்டைH நீக்குகிறது. துAரத்டைHப் கேபாக்குகிறது. இAலாடை9டைA எத்துகிறது. சிற்றின்ப 
அல்லது கேபரின்ப நிடைல எய்தி உய்விக்� டை�க்கிறது. துய்ப்பு, பாடைனக்கு பதில் பாத்திரம், 

பாத்திரப் பருக்டை�க்கு ஒரு பருக்டை� பHம். இப்படித்Hானா எல்லாமும் இருக்�கே�ண்டும். இருக்கிறது. 
வெ9ஞ்aானமும் விஞ்aானமும் ஒன்று �லக்கும் இ�ம். 

உண்டை9 உண்டை9டைAத் Hவிர கே�வெறான்றுமில்டைல. 

வெசால்லுங்�. நான் வெசால்�து (நான் வெசால்�து) 

உண்டை9டைAத் Hவிர (உண்டை9டைAத் Hவிர) 

கே�று இல்டைல (கே�று இல்டைல) 

�லதுடை� வெHா� புத்H�ம் 

என்ன புத்H�ம் இது. என்ன ப�ம் இது. 

கூண்டிற்கு அருகே� �ந்து கே�ள்வி�ள் கே�ட்ப�னின் �ாய் அல்லது மூச்சுக் �ாற்றில் வெ�த்திடைல பாக்கு 
Hாம்பூல �ாசடைனடைA மீறி அழுகிA பX�ாடை� அடித்Hது. வெ9லிHா� குடித்து விட்டு �ரு�ானா? எப்படி
இது சாத்திAம். 
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என்று விAந்து வெ�ாண்டிருக்�ா9ல் கே�ட்பHற்குப் பதில் வெசால். 

�ாடை� என்று வெசான்னால் விளக்கு�தும் வெ9ய்ப்பிப்பதும் முடிAாது. கூ�ாது. 

வெ9ய் விலக்�ப்பட்�து. வெ9ய்Aா வெ9ாய்Aா. 

இந்H 9ாதிரி ஆட்�ளி�ம் கே�ள்வி�ளுக்குப் பதில் வெபறு�து �டினம் என அலுத்துக் வெ�ாண்�ான் அ�ன். 

எதிர்பார்க்கும் பதில் வெபற என்று வெசால். நீ எதிர்பார்க்கும் பதிடைல வெசால்�Hற்�ா� நான் இங்கு 
நிற்�வில்டைல. 

சலித்துப் கேபாய் அலுத்துப் கேபாய் வெ�ாட்டு. ஆவெ9ன்பHற்கு ஆவெ9ன். இல்டைல என்பHற்கு 
இல்டைலவெAன. 

பதில் �ர�டைXக்� உHவும் உத்தியில் கே�ள்வி எழுப்கேபன் என சட்�க் �ா�லன் எடுத்துக் வெ�ாடுப்பான். 

பிறகு, 

பிறகு? நான் எப்படி ந�ந்து வெ�ாள்ள கே�ண்டுவெ9ன நீ வெசால்�ாய். அடுத்H அடுத்H அடுத்H கேபாதும் நீ 
நீAா� , நான் நீAா� இருக்� முடிவு. பிறகு ? 

பிறகு, பர�ச நிடைல எய்தித் திடைளப்பது மி� முக்கிAம். 

முக்கிAம்! 

என்ன ஆச்சரிAக்குறி கேபாடுகிறாய்? ஏன் கே�ள்விக்குறி கேபாடுகிறாய்? கேபாடு இரண்டை�யும் 

!?!? 

எல்லா�ற்டைறயும் விட்டுக்வெ�ாடு. ஒத்துப் கேபா . ஏற்றுக்வெ�ாள். கேபசாகேH. நான் வெசால்�டைHச் வெசால். 
வெ�ாடுப்படைH உண். �ழி. என்ன �ாசடைன. என்ன நாற்றம். மூக்டை� வெபாறுத்து. நு�ர்டை�ப் வெபாறுத்து 
மூக்டை�ப் வெபாருத்து. மூக்டை�ப் வெபாருத்திக் வெ�ாண்�ாAா. 

HடைலAாட்டினான் கு9ாரசாமி. டை��ளில் மூக்கு. 

எங்கே� வெசால். 

எல்லாம் நன்றா� இருக்கிறது. 

(எல்லாம் நன்றா� இருக்கிறது.) 

எல்லாம் ஒழுங்�ா� இருக்கிறது. 

அடை9திAா� இருக்கிறது. (வெசான்னான்.) 

நீயும் அடை9திAா� இருக்கிறாய். 

(நீயும் அடை9திAா� இருக்கிறாய்.) 

இங்கே� நீயும் என்று நீ வெசால்லக்கூ�ாது. நானும் என்று வெசால்ல கே�ண்டுவெ9ன்பதுHான் எதிர்பார்க்�ப் 
படுகிறது. நீயும் என்று வெசால்லி எனக்கு கு[கே9ற்படுத்Hக்கூ�ாது. புரிகிறHா? 

HடைலAாட்டு�Hா கே�ண்�ா9ா. கேபசு�Hா. கூ�ாHா. வெ�றுடை9யில் புகுந்Hான் கு9ாரசாமி. வெ�ற்றி�ம். 
வெ�ற்று இ�ம். 

அடை9திப் பூங்�ா. அருடை9Aான இ�ம். 

�ாற்று கேபசாது. சிறு பறடை��ள் கேபசாது. 9ரஞ்வெசடி வெ�ாடி. பூக்�ள், �ாய்�ள், �னி�ள் கேபசாது. நிறங்�ள் 
கேபசாது. 

அடை9திப் பூங்�ா. இடைHக் குடைலக்� Aாருக்கும் உரிடை9 கிடை�Aாது. 

குடைலக்� உரிடை9 என்ற வெசாற்�ள் / �ார்த்டைH�ள் பிடிக்�வில்டைலவெAனில் 
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எதுவெ�ல்லாம் உனக்குப் பிடித்H9ானHாயிருக்குகே9ா அடைHவெAல்லாம் கேபாட்டுக்வெ�ாண்டு வெசால். 

இது அடை9திப் பூங்�ா . இடைH ... Aாருக்கும் ... கிடை�Aாது. Aாரும்...... வி�9ாட்கே�ாம். பறடை��ள் பறந்து
கேபாயின. �ாற்றின் திடைச திரும்பிAHால். 

இடைல�ள் சலசலப்டைப விட்டுச் சரிந்Hன. அணில்�ள் சிறு பிராணி�ள். 

எழுதினான். "... அவ்�ப்கேபாது ஒன்றுக்கிருந்து”. வெநருக்�டி பிறப்பிக்�ப்பட்� அடை9திப் பூங்�ாவில். 
எப்படி அ�ன் எழுHலாம். நீ படிக்�லாம். அவ்�ப்கேபாது ஒன்றுக்கும் இருக்�ா9ல் இரு என்று வெசால்ல, 
நான் ஒன்றும் அவ்�ளவு வெ�ாடூர9ான ஆள் இல்டைல என நீ நம்பவில்டைலAா? 

அ�க்கு�Hால் ஏற்ப�க்கூடிA விடைளவு�ள் கேநாய் பற்றி சில நிமி�ங்�ள் ஓ�க்கூடிA ஒரு ப�ம், 
இப்கேபாது. இHன் மூலம் நாங்�ள் எவ்�ளவு வெ9ன்டை9Aான அன்பான ஆHர�ான அர�டை[க்� 
விரும்பும் முAலும் உத்H99ான கே9லான�ன் என்படைHப் புரிந்து வெ�ாள். 

இன்னுவெ9ான்டைறயும் நீ புரிந்து வெ�ாள்ளகே�ண்டும். ப�த்டைH பார்ப்பHற்கு முன் . என் முன்னால் 
இருக்கும் உனக்�ா�த்Hான் இது. ஒரு �ன்9த்து�ன், பழி �ாங்கும் உள் கு[த்து�ன் இருக்கிறாய் நான் 
என நீ என நான் �ருது�Hா�க்கூ� நீ எண்ணிக் வெ�ாள்�து கூ�ாது என்பது என்டைனப் கேபாலகே� 
உனக்குப் புரிந்திருக்�கே�ண்டும். ஏ9ாற்றுக்�ாரன் ஏ9ாற்றுக்�ாரி என எந்H கேநரமும் உள்ளுக்குள் �ருதி 
�ருகிகேறாம் என்படைH நீ 9றக்�கே�ண்டும். நான் 9றப்பது கூ�ாது என்படைH ஏற்றுக் வெ�ாள்�Hன் மூலம் 
Hான் எத்HடைனகேAா விடிAல்�டைளப் பகிர்ந்து வெ�ாள்ள டை�த்திருப்ப�ர்�டைளப் கேபால நீயும் நானும் 
இருக்�லாம். ஆனாலும் ஒன்டைற 9ட்டும் உறுதிAா� நிச்சA9ா� நீ புரிந்து வெ�ாள்ள கே�ண்டும். நீ Aார் 
என்பது எனக்கு ஒரு வெபாருட்கே� அல்ல. நான் Aார் என்பது உனக்கு ஒரு வெபாருட்�ா� இருந்கேH ஆ� 
கே�ண்டும். அது அப்படித்Hான். Aார் Aாராய் இருந்Hாவெலன்ன என்பது நீ. Aார் Aாரா� இருக்�கே�ண்டும் 
என்பது நான் . நீ நானா� 9ாறும்கேபாது, எதுவும் நி�ழ்ந்து வி�லாவெ9ன, உன்டைனவி� எனக்கு 
நன்றா�கே� வெHரியும். நீ வெHரிந்து வெ�ாள்ளாH �டைரயிலும் வெHரிந்து வெ�ாள்ளத் வெHரிப�னா� எனக்கு நீ 
புலப்ப�ாH �டைரயிலும் நீ அவ்�ப்கேபாது ஒன்றுக்கிருக்� எங்கே� எப்கேபாது கே�ண்டு 9ானாலும் �ழிக்� ,
உன்டைன அனு9திப்பதில் எந்Hத் Hடை�யும் இல்டைல. வெசால்லிக்வெ�ாள்ள எனக்கு 9ட்டுந்Hான் இருக்கிறது
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எனக் �ற்றுக்வெ�ாள். என் முன்கேன நீ இருக்கிறாய் என நான் �ற்பித்துக்வெ�ாண்டுHான் வெசால்கிகேறன். என் 
கேHடை�Aான �ற்பிHத்தில் என் முன்னிருப்ப�கேன உனக்கு கே�று �ழி 9ார்க்�ம் கேபாக்கு மூலம் 
இருக்�வில்டைல. �ற்பிHத்திலிருந்து விடுHடைல கிடை�த்Hால் Hவிர என முணுமுணுப்ப�ர் Aார்? Aாரது? 

முன்கேன �ா. வெசால். இது ஒரு நன்டை9ப்பூங்�ா . (நன்டை9ப்பூங்�ா) 

நன்டை9டைAத் Hவிர விடைள�Hற்கு ஒன்றுமில்டைல. (ஒன்றுமில்டைல ) 

விசு�ாசி. பாராட்டு. வெHண்�னிடு. 

�[ங்கு விழுந்து வெநடுங்சாண்கிடை�Aா�. 

கே�ட்�து கிடை�க்கும். என்ன Hர கே�ண்டுவெ9ன்று. எப்கேபாது நன்டை9 புரி�வெHன. எங்கே� அ9ர்த்தி 
உன்டைன அXகு பார்ப்பவெHன . 

என்ன �ால்�டைளப் பின்னிக் வெ�ாள்கிறாய்? முட்டிக் வெ�ாண்டு �ருகிறHா . நீ எங்கிருக்கிறாய் எந்H 
இ�த்தில் எனத் வெHரிAாH நிடைலயிலும், நீ ஆ[ாயிருந்Hால் எங்கும் நின்றுவிடும் 

ஆதிக்�ம் உனக்கு அனு9திக்�ப்பட்�து. வெபண் என்பHானால் இருட்டை�, புHர்�டைள கேHடும் புரிந்H 
நிடைலHான். புரிந்Hால் சரி அ�க்கு�Hன் மூல9ா� ஏற்ப�க்கூடிA கேநாய்�ள் பற்றிA ப�ம் இப்கேபாது. 

ஓடும் கேபாகேH சரசரவெ�ன Aாகேரா விடைரயும் ப�ப�ப்பின் எதிர்பார்ப்பின் உச்சியில் வெ�டிகேAாடைச. 

டுமீல் டுமீல் டுமீல் 

வெ�டிச்சத்Hத்தில் அலறிப் புடை�த்து, வெ�ளிகேA பார்த்Hால் நீயும் நானும். 

�9ால் �9ால் �9ால் அல்லது பட்�9ார் என்றால் பட்�ாசு . 

டுமீல் அல்லது டுமீல் டுமீல் என்றால் துப்பாக்கி 

வெ�டிச்சத்Hம். Aாகேரா சரிந்Hார்�ள். Aாருடை�AகேHா அலறல். 

Hம்பி அண்[டைனகேAா, அண்[ன் Hம்பிடைAகேAா சுட்டு விட்�ார்�ள். 

ஒகேர கிசுகிசுப்பு. 

Aாரும் சா�வில்டைலAா. 

Aாரா�து வெசத்து கேபாய் விடுங்�ள், 

வெசத்Hால்Hான் 9னக்குரூரம் அடை9தி வெபறும். 

உனக்கும் எனக்கும் அது பற்றி ��டைலயில்டைல . நம் ��டைலவெAல்லாம் அண்[ன் நானா Hம்பி நீAா 
அல்லது Hம்பி நானா அண்[ன் நீAா என்பது பற்றி . 

என்ன �ார[ம் 

�ார[ம் என்ன�ாம் 

�ார[ம் இல்லா9ல் இருக்�முடிAாது. எHற்கும் ஒரு �ார[ம் இருக்கும். ஒரு நிAாAம் இருக்கும். ஒரு 
நிAாAம். அப்படிAானால், நீ என்ன நிAாA�ாதிAா, அப்கேபாது நான் ? 

நிAாA�ாதி Aார் என்பது குறித்து முடிவு வெசய்A, சீட்டு குலுக்கிப் கேபாடு�து என முடிவு 
வெசய்Aப்பட்�து. 

இரண்டு சீட்டிலும் நீ என்று, நீ எழுH9ாட்�ாய் என்பது என்ன நிச்சAம். நம்பிக்டை�யில்டைல. மூன்றா�து 
ஆள் �ரட்டும். 

அ�கேர எழுதி குலுக்கிப் கேபாட்டு எடுக்�க்கூ�ாது என்பHால், நான்�ா�து ஆடைள அடைXத்து எடுக்�ச் 
வெசால்கே�ாம். 
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ஆனால் அந்H மூன்றா�தும் நான்�ா�து9ான நபர்�ளும், நீயும் நானு9ா�கே�ா அல்லது நானும் 
நீயு9ா�கே�ாத்Hான் இருக்கிகேறாம் என்பHனால் நானும் நீயுகே9 கேபசித் தீர்த்துக் வெ�ாள்ளலாம். 

கேபச்சு வெHா�ர்�Hன் மூலம் முடிவுக்கு �ரலாவெ9னும் முடிவுக்கு �ர, இனி கேபச்சு. 

நீHான் . நானிருக்� நிAாAமில்டைல 

நானா . நீHான் இருக்� �ார[மிருக்கிறது. 

நானல்ல. நீ அல்லவெ�ன்றால் நானா . நல்ல �டைH. 

திடை�ப்பூண்டை� மிதித்துவிட்�ாAா நீ. 

நீ பார்த்HாAா. நான் மிதிக்�வில்டைல. அடைலயும் நீ மிதித்திருப்பாய். 

ஊடைரச் சுற்றி திடை�ப்பூண்டு மிதிபட்�து. 

…………………

………………..

…………………

கேபாதும் கேபச்சு. இப்கேபாது ப�ம் 

கே�ாய்... ப�ங் �ாட்றாங்� .... கே�ாய்.... 

எங்��ா .... 

ஊர் 9ந்டைHயில... ஓடிAா ஓடிAா. 

ஓடி�ரா9லா இருப்கேபாம் 

நான் நீ சிறுசு�ளும் வெபருசு�ளும் 

குஞ்சு�ளும், குளு�ான்�ளும் 

இன்னா ப�9ாம். 

�ற்பிHத்திலிருந்து விடுHடைல என்னது �ற்பிHத்திலிருந்து ? என்னது விடுHடைல ? விடுHடைலAா. 
�ற்பிHத்திலிருந்Hா. 

�ற்பிHத்திலிருந்து விடுHடைல. ஒரு �ற்பிHத்திலிருந்து 9ற்வெறாரு �ற்பிHம். ஒன்றிலிருந்து 9ற்வெறான்றுக்கு 
நல்ல ப�ம் 
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புரிAறாப்பல வெசால்லு இன்னா ப�ம் 

வெ�ளக்�9ா வெசான்னாHானாக்கும். வெசால்லாட்�ா பாக்� 9ாட்�ாAாக்கும். 

ம்ம்... வெசான்னா வெசால்லு. வெசால்லாட்டியும் கேபா. ப�ம் கேபாட்�ா பாக்கிகேறாம். 

முணுமுணுப்பு 

வெசரி வெசரி. வெ�ாஞ்சம் ஒதுக்கி குந்திக்கே�ா. வெசால்லிட்கே�ன். 

ஏனாம். 

இல்ல. அப்பப்ப எனக்கு ஒன்னுக்கு முட்டிக்கும், ஒனக்குHான் வெHாந்Hரவு. நடு�ால குந்Hா9 ஒரு ஓர9ா 
குந்திக்கினா எயுந்து கேபாயி�ரல்லாம்.... உடுறிAா. 

ஓசனக்�ார வெ�Xம். 

9ாத்திரம் இப்பிடிகேA ஒக்�ாந்துகினு இருப்பிAாங்�ாட்டியும் .... 

ஸ்ஸ்ஸ் ..... 

அ�க்குங்��ா. 

ஆத்திரத்H அ�க்குனாலும்... 

Aாரு�ா Aாருகே9 பXவெ9ாழில்லாம் உதிர்க்கிறது. 

�ப்சிப். 

அ�ங்கு. அ�க்கு. 

அ�ங்கினார்�ள். 

அ�ங்� முடிAாது என்று வெசால்லாகேH. அ�க்குகே�ாம் சும்9ா இருந்Hா அப்பப்ப ஒன்னுக்கிருக்� 
அனு9தி 

அப்பா�ா 

இப்கேபாது ப�ம். 

அகேH ப�9ா. கே�ற�ா. கேபரு என்ன. 

'ஒரு �ற்பிHத்திலிருந்து...' 

என்னது?

 என்னதுன்னா? ஒன்னுகேலர்ந்து இன்வெனான்னுக்கு. 

ஒரு ப�ம் கேபாய் இன்வெனான்னு �ராப்கேபாலAா எல்லாம் ஒன்னாத்Hான் இருக்குது. இங்� வெ�ாஞ்சம் 
அங்� வெ�ாஞ்சம் 9ாத்தி கீத்தி கேபாட்டு ஏ9ாத்Hறாங்�. அவ்�கேளாHான். அவ்�ளவுHான். 

யு�9ாயினி, 2008 
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25. வெநடும் பA[ம் 

உ�ல் சிHற்றும் குண்டு�ள் . வெ�ளி உள் முடைன�டைளவெAல்லாம் துருவி து�ள்�ளாய் சிHறும் உரு. 
எந்Hவெ�ாரு சடைHக் கூற்றிலும் கூ� உ[ர்கே�தும் ஒட்டிக் வெ�ாண்டிருப்பதும் கூ�ாது எனும் திட்�மிட்� 
வெ�றி வெ�ாண்� எதிரி வீசும் வெ�ாத்துக் குண்டு�ள் �னவு�டைளயும் நனவு�டைளயும் சிடைHப்பன. �லி 
கே�Hடைன வீறி�ல் விக்�ல் குரல். வெHாடை�Aறுநிடைல. இந்H விக்கித்H Hன்டை9 Aார் Aாருக்வெ�ல்லாம் 
எடை� எ�ற்றுக்வெ�ல்லாம் கே9லாதிக்� குரூர நடை�ப்டைப அளித்திருக்கும் என சிந்தித்திருந்Hது 
சிHறாதிருந்H பிடைXத்H மூடைள ஒன்று. அHற்�ான உ�ல் துணிக்�ப்பட்� கேபாது உ�ன் சிடைHAாது Hப்பி, 
9ண்டை� ஓட்டுக்கூடைர ஒட்டி�ர துண்டித்து விழுந்திருந்Hது. விலங்கு�ளின் மூடைளடைAக் �றிAா�த் 
தின்டை�யில், 9னிH மூடைளடைA அதுவும் வெHறித்து விழுந்HடைH தின்ன9ாட்�ார்�ளா . தின்றால் 
தின்னப்படும் மூடைளயின் Hன்டை9டைA தின்ப�ர் மூடைள வெபறுவெ9ன்றால், அடை�யு வெ9ன்றால் இது 
இந்கேநரம் அள்ளிக்வெ�ாள்ளப்பட்டிருக்கும். இல்டைலவெAன்பHாகேலா இது பிடைXத்Hது. 

பிடைXத்HHன் �ழிAா� Hன் கே�டைலடைA உள்�ாங்கி வெ�ளி அனுப்புHடைல வெசய்து வெ�ாண்டிருந்Hது. 
அழிக்� வீசப்பட்� குண்டுக் வெ�ாத்துக்�ள் Hன்டைன அழிக்�வில்டைலவெAன்படைHயும் H��லா�ப் 
வெபற்றிருந்Hது. உ[ர்விலி �லியில் துடிப்பிலி என்பHா� இருந்Hாலும், விழியு[ர்வு வெசவியு[ர்வு 
�ாயு[ர்வு�ள் மூலம் �ரகே�ண்டிA வி�ரங்�ள் �ந்து வெ�ாண்டிருப்படைH உ[ர்ந்து வெHரிAத்Hக்� 
�டை�யில் கு[9ாற்றம் வெசய்து வெ�ளி அனுப்பும் Hன் கே�டைலடைAHான் வெசய்து வெ�ாண்டிருப்படைH 
பிடைXத்H இம் மூடைள உ[ர்ந்திருந்HHா . இவ்�ாறு வி�ப்பட்டி ருப்பது குறித்து விAப்கேபா அல்லது 
கே�று ஏதும் குறிப்கேபா மூடைள அடை�ந்HHா� வெHரிAவில்டைல. �ாளான் குடை� கேபால நிறம் �ாட்டிAHன் 
வெசAல்பாட்டுக்குத் கேHடை�Aான வெசந்நீடைரப் வெபறு�தில் Hடை� ஏதும் ஏற்ப�ாHதும் இது இAங்� 
உHவியிருந்Hது. சுற்றிலும் �[க்கின்றி சிடைHவுறும் உ�லங்�ளின் இHA ஓட்டை��ள் ஊற்றுக்�ண்�ளா� 
வெ�ாப்பளிக்கும் வெசந்நீர் சூடு குடைறAாது உடைறAாது ஊறத் வெHா�ங்கி, சிறு சிறு வெபருக்கு�ளா� 
உருவெ�டுத்H நிடைலயில், Hனக்குத் கேHடை�Aான உ[டை�, ரத்Hத்டைH 9ண்டை�கேAாட்டு�ன் வெHாங்கிப் 
புரளும் நாளங்�ளின் �ழி�ர உறிஞ்சும் நாளங்�ள் அப்பணியிகேலகேA வெHா�ர உத்Hரவிட்டு 
வெHான்றுவெHாட்டு �ரும் இAல்பினHா� உ[ர்வு�டைள சிந்திக்வெ�ாண்டிருந்Hது குறுமூடைள. �ற்றாH ரத்H 
ஆற்றுப் வெபருக்கில் உறிஞ்சுகே�ர்�ளாய் Hனது அறுப�ாH சிறுநாளங்�ள், நரம்பு�ள் அடைலA உட்புகும் 
வெசந்நீர் குடித்து அது உயிர்�ாழும் வித்டைH டை��ரப் வெபற்றிருந்Hதும் புலனாயிற்று. 
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9ண்டை�கேAாட்டு முன்நிடைலயில் குழிAா�ாது நி[ச்ச�தியில் அடைரகுடைறAாய் விழித்துப் பார்க்கும் 
ஒன்றும், �ா[முடி�Hாய் 9ற்வெறான்றும் என �ண்�ள். சுண்டும் கே9ட்டிடை9 மூடைளயின் ஆடை[க்கு 
Hங்�டைள ஆட்படுத்தி முன்குறித்H அத்துடை[ H��ல்�டைளயும் உள் அனுப்பின. 
படுகின்ற�ற்டைறவெAல்லாம் அனுப்பினாலும், ப�ங்�ளாய் பதிவு�ளாய் எடை� அடை�கின்றன என்பது 
பற்றி அ�ற்றுக்கு அக்�டைற இருப்பதில்டைல. வெHா�ரச் வெசால்�டைH வெHா�ரும் பணி 
பாதிப்புக்குள்ளா�து பற்றியும் H��ல் அனுப்பாலில்டைல அடை�. �ட்புலனு�ன் வெசவிப்பு லனின் 
உ[ர்வும் இருந்Hால் கேபாதுவெ9ன Hன் கே�டைலயில் ஈடுபட்��ாறிருந்Hது மூடைள. 

பார்த்துப் பார்த்து பXகிA உருத்கேHாற்றமிXந்திருந்H குறுமூடைளயின் இருப்பு Aாடைரயும் குறிப்பா� 
எதிரி�ளின் ��னத்டைH ஈர்க்�ாது எனும் புரிHல் �ாய்த்திருந்Hதில் கே9லும் உரங்வெ�ாண்�Hானது. 
மிHக்கும் சடைHப் பிண்�ம் கேபால உருக் வெ�ாண்� �ருவி. வீழும் ஒவ்வெ�ாரு இHA ஊற்றிலிருந்தும் 
வெ�ாப்பளித்து வெபருகும் �ற்றாH குருதி ஆற்றில் மிHந்து பA[ப்ப� அHற்கு துAரகே9துமில்டைல. 
உ[ர்வு�டைள ஊட்டு�துHான் Hன் கே�டைல.Hான் உ[ர்ந்து உடைள�Hல்ல என்படைH அறிந்திருக்கும் 
கிரிAா ஊக்கி. வெபரும் ஒலி ஒளி�ளுகே� எதிர்ப்படும் Hடை��ளூகே� பA[ப்ப� பA[ப்ப�Hான் 
அடை�யும் குறிப்பு�டைள பிறர் அறியும் குறியீடு�ளா� 9ாற்றித் Hரு�து எவ்�ாறு, இத்Hடைன 
வெ�ாடுடை9�ளும் கேபாய்ச்கேசர எ�ற்டைறப் பAன்படுத்து�து என்பன 9ட்டுகே9 Hன்டைன குறுமூடைளடைA 
கே�ள்விக்குறிக்குட்படுத்து�Hாய் �ருதியிருப்பHாயுமிருக்�லாம். சரிந்து விழுமுன் Hன்டைனச் சு9ந்திருந்H 
உ�ல் எதுகே�ா அது பற்றியும் அHற்குக் ��டைலயில்டைல. துண்டித்து விழுமுன்�டைரயும் உ[ர்வு முடிச்சு 
�ழி �ந்திருக்� கே�ண்டிA H��ல்�ள் வி�ரங்�ள் வெபற்று விட்�து அது. துடித்து அ�ங்கும் உ�லுக்கு 
சிHறித்வெHறித்து கேபர் இXந்H நிடைலயிலும் வெHரிவிக்� கே�ண்டிAடைH �லி அதிர்வில் மூடைளயின் 
உட்படுத்திவிட்கே�ா வெ9ன்பது வெHரிந்திருக்கு9ா. இXந்H உ�ல் மூல9ா� இருக்கும்�டைர 
வெபற்றடை�Hான் வெசய்தி�ளா. 

உயிரணுக்�ளின் கேசர்க்டை�யில் பல்லாயிரக்�[க்�ான ஆண்டு�ள் பA[ப்பட்டு உள்�ாங்கிக் 
குவிக்�ப்பட்டிருக்கும், வெHாகுக்�ப்பட்டிருக்கும் Hடைலமுடைற Hடைலமுடைறப் பதிவு�டைள Hானும் பதிந்து 
வெ�ாண்� Hனக்கு, Hன்டைனச் சற்றுமுன்�டைர Hாங்கியிருந்து Hற்கேபாது சிடைHவுற்றுப்கேபான உ�லின் 
அந்Hப் புதிA உ�லின் இXப்பு எவ்�டை�யில் பார்த்Hாலும் ஒரு இXப்கேபயில்டைல எனவும் 
�ருது�Hாயிருக்�லாம். வெ�ாண்� பதிவு�டைள உள் ஆழ்ந்து தூண்டித்துXாவி வெ�ளிப்படுத்தி நு�ரும் 
தூண்டில்�ள் Hான் Hனது இப்கேபாடைHA கேHடை�. தூண்டிற் டை��ள் இருந்Hால் கேபாதும் என் ஆழ்9னதின் 
பதிவு�டைள நீ உ[ர என்கேற அந்Hக்குறுமூடைள Hன் இறப்டைப 9றுத்து, பல்கிப் வெபருகிக் குமிழிட்டு 
�ரும் குருதிAாற்றின் வெசந்நீர்ப் பருகி, Hான் இருக்� கே�ண்டிAHன் கேHடை�டைA உ[ர்த்திA�ாறு 
பAணிக்கு9ா , கேபர் வெபற்ற குரங்கு வெபாம்டை9�ளாய் �ண் �ாது �ாய் வெபாத்தியிருப்பகேHாடு அHற்கு 
�ார[மும் வெசால்லப்படும் அ�லச்சுXல் வெபருக்வெ�டுத்து �ரும் குருதி ஆறு �ற்றும் �ற்றும் என 
கே9லும் �ாய் �ார்த்டைH�ள். இடை�கேA, ��விலங்டை� துஞ்சும் குXந்டைH�ளின் வெபண்டிரின் ஆ��ரின் 
இன்னும் பிற பிற உயிர்�ளின் உ�லங்�ள் ஊற்றுக்�ண்�ளாகி வெசாரியும் உடைறAாH வெசந்நீர் 
ஊற்றுக்கே�ாடு�ள் ரத்H ஆறா�ப் வெபரு� அதில் மிHந்து �ந்Hது இந்Hக்குறு மூடைள. துடைளக்�ப்பட்� 
வெநஞ்சுக் குழி�ளிலிருந்து ஊறிப் வெபருகிA குருதி ஆற்றின் �ரலாற்டைற உ[ர்ந்து உள்�ாங்கி கேசமிக்கும் 
இ�9ாய் நிடைறந்து பAணிக்கும். 

இந்H ரத்H ஆறு புதிHல்ல. இதில் அடித்துச் வெசல்லப்படு�Hற்கு முன்பும் கூ� பல ரத்H ஆறு�ளில் 
பA[ப்பட்� குருதி�ாசம் வீசும் நிடைனவு�டைளப் பதிந்திருந்Hது அது. Hன்னில் பதிந்திருக்கும் 
குருதியின் வெநடி வீச்சம் உன்னால் மு�ரப்ப�க் கூ�முடிவில்டைலAா. என்னுள் புடைHந்திருக்கும் 
�[க்�ற்ற அழித்Hல்�டைள குரல்�டைள கூக்குரல்�டைள அழுடை� அ�ம்பா�ம் ஆ[�ம் அழிவு�டைள நீ 
அறிந்HாAா. நீ அறிA கே�ண்டுவெ9ன்பHற்�ா�த்Hான் நீ உரு�ாக்கிA இந்H �ற்றாH ஜீ�நதியில் குருதிப் 
கேபராற்றில் நி[நீர் குடித்து மிHந்து வெ�ாண்டிருக்கிகேறன். �ா[வில்டைலAா. என்ன பலனுக்�ா� நீ 
9ற்ற�ர்�டைள அழித்துக் வெ�ாண்டிருக்கிற�ர்�ளுக்குத் துடை[Aாய் வெநட்டை� 9ர9ாய் நிற்கிறாய் 
உ[ர்�ாAா அற்பகே9 அறிவிலிகேA. என் பதிடை� அழிக்� முடியு9ா உன்னால். 

குருதிப் வெபருங்��ல் சூழ்ந்H சிறு சிறு நிலப்பரப்பு�ளிலிருந்து ஆங்�ாங்கே� ஊறித் Hதும்பிப் வெபருகிக் 
��ல் கேசரும் ரத்H ஆறு�ளில் ஈX ரத்H ஆறு �ற்றாH நதிAா� 9ாறியிருப்பது ஏன் என்படைH உ[ர்ந்HாAா 
நீ. பல கிடைள�ளாய்ப் வெபருகிப் புரளும் ரத்H ஆறு�ள். பதிவு�டைள வெசால்ல மிHந்து �ரும் பலப்பல குறு 
மூடைள�ள். வெHாப்புள்வெ�ாடிக் �டைர�ளிகேலா அழிவுHடுக்�ா கேபாலிப்புலம்பல். வெநட்டை� 9ரங்�ள். 
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அ�ற்றின் கே�ர்க்கூறு�ள் எடைH உறிஞ்சுகின்றன. அ�ற்றின் கிடைள�ள் எங்கே� கிடைளத்திருக் கின்றன. 
அ�ற்றின் இடைல�ள் எடைH சு�ாசித்துக் வெ�ாண்டிருக் கின்றன. வெ9ாட்டு�ள் 9லர்�ளாகி பிஞ்சு�ளிட்டு 
�ாய்�ளாகி �னி�டைளத் Hரு9ா. எத்Hடை�A �னி�டைளத் Hரும் அடை�. �னி�ளின் �ாய்ச்சுடை�க்கே�ற்ப 
தின்னப்படு�ன�ற்றிலிருந்தும் உதிர்க்�ப்படும் விடைH�ள் எத்Hடை�Aன. 

எத்Hடை�A விடைH�ள் உதிரும். உதிரும் விடைH�ள் சூல் வெ�ாள்ளப் கேபாகும் 9ண்�ளம் எது . முடைளக்கும் 
விடைHக் குருத்து�ள் அறிந்திருக்குகே9ா இந்H ரத்H ஆற்றின் ஊற்றுக் �ண்�டைள. �ரலாற்டைற . வெபருமூச்சு 
விட்�து மிHக்கும் குறுமூடைள. உ[ர்த்Hத் Hவித்Hது. மூழ்�ா9ல் Hான் பிடைXக்� இன்னும் எவ்�ளவு 
�ாலம் பிடிக்கும். அHற்குள் நீ என்டைனப் படி . விடைரந்து படி. உ[ர். வெசAல்படும். குருதிAாற்றும் மூடைள 
Hத்Hளித்Hது. �டைர கேசர்�Hல்ல அHன் கேநாக்�ம். பதிடை� �டைரகேசர்ப்பதுHான் Hன் கே�டைல என்படைH 
உ[ர்ந்திருக்கும் உ[ர்விலி. உ[ரப்படுHற்குமுன் குருதி 9ாக்��ல் ரத்Hப் வெபருங்��ல் 

அடைனத்து 9னிHப்பரப்டைபயும் மூழ்கி விடு9ா. 

விரிந்து பரந்H வெசந்நிற �ானம். பல்கிப் வெபருகி 9ண் விழுங்�ப் கேபாகும் சூரிAக்குருதி. ��ல் 
விண்டை[ப் பிரதி பலித்HHா . 9ண் விண்டை[ பிரதிபலித்HHா . உ[ர Aாருமின்றி உ[ர்த்H எதுவுமின்றி 
மூழ்கிவிடு�ன�ா குறுமூடைள�ள். குறு9னிHர்�ள் உரு�ாக்கும் குருதி ஆற்றில் புடைHந்திடு9ா Aாவும் 

பஃறுளி ஆற்கேறாடு பன்9டைல அடுக்�த்து புதிA கே�ாடு�ள் Aாவும் மீள குருதி9ாக்��லால் 
வெ�ாள்ளப்படுகே9ா . Hான் 9ட்டும் மிHக்� மீளகே�ார் வெநடும் பA[ம் கே9ற்வெ�ாள்ளுமுன் Hன் பAங்�ள் 
வெபாய்Aா�, Aாரும் Aாகேரனும் Hன் உ[ர்வு நாளங்�டைளத் தீண்� கே�ண்டுகே9. ரத்H ஆறு�ளில் 
குறுமூடைள�ள் மிHப்பது Hன்கேனாடு முடிA கே�ண்டுகே9. அடைல பாயும் அது. 

ஆறாய்ப் வெபருகி ��லில் �லப்பது வெசந்நீர் என உ[கேரன். ரத்Hங் குடித்H�ர்�ளும், ஆக்டை�க் குருதி பூசி 
துகில் முடித்H�ர்�ளும், ஆரிA ரத்Hகே9 கே9வெலன்ற�ர்�ளும் முடிந்Hது ரத்H ஆற்றில்Hான் என்படைHயும் 
உ[கேரன். உ[ர். 

Hன் உ[ர்த்து கே�ர்�டைள எங்கும் பர�விட்�படி பAணிக்கும் குறுமூடைள. 

பAணிக்கும் வெநடும்பA[ம். 

யு�9ாயினி, 2009 
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இAல் வெ�ளியீடு 

நீட்சி 

பாரவி சிறு�டைH�ள் 

"உ�ம்வெபல்லாம் ஒளிAா� கே9ாகினியின் உ�ல் �ானத்தில் கி�ந்Hது. இல்டைல, �ானத்டைHப் பார்த்து 
9ாடியில் கி�ந்Hது. 

�ாக்�ர் ஒவ்வெ�ாரு ஆணும் வெபண்ணும் உறவின்றிகேA Hங்�ள் உ�ல் திசுக்�ளிலிருந்து �ார்பன் 
�ாபி�டைள உண்�ாக்� முடியும் என்கிறீர்�ள், அப்படித்Hாகேன, பிறகு உறவு என்பது என்ன? 

ஆன்9 விடுHடைல கேபாலல்ல..., விஞ்aானப் பூர்�9ா�, உன் கேபரனுக்கு எத்HடைனகேAா கேபரனும் 
கே9ாகினிAால் தூக்கிவெAறிAப் பட்டுக் வெ�ாண்கே�... 

என் சாவுக்கு �ட்�ாAம் நீங்�ள் �ரகே�ண்டும் என்பது கேபால... அடுத்H கே�டைள கேசாற்றுக்கு �ழி 
வெசால்லுங்�ள்... நான் கே��ல9டை�Aா9ல்... 

- நீட்சி

தீனி எவ்�ளவு இன்றிAடை9AாH கேHடை�. உ[வு மூலச் சத்து என்படைH மூத்H�ர்�ளும் அறிவு 
மிக்��ர்�ளும் ஆய்�ாளர்�ளும் Hான் ஏன் சர�த் Hடைலடை9யும் வெHரிவிப்படைH, அது எவ்�ளவு உண்டை9 
என்படைH அம் மிரு�ங்�ள் உ[ர 9றுப்பவெHன்பது விசித்திர9ானது. 9�  ன்9ங்�ள், ஐந்Hறிவுப் 
வெபட்��ங்�ள், �ல்பா வெ�ளிப்படை�Aா�கே� �டைச வெபாழிந்Hாள். நீங்�ள் இடைHவெAல்லாம் உ[ர 
9றுப்பதும் தின்னா9ல் �ழிப்பதும் உங்�ளுக்குத்Hான் இXப்கேப Hவிர தீனிAாசரிக்கும் எங்�ளுக்கே�ா 
உற்பத்திக் கூ�ங்�ளுக்கே�ா நிர்�ா�த்திற்கே�ா அல்ல என்படைH நீங்�ள் உ[ரத்Hான் கேபாகிறீர்�ள், 
அளிக்�ப்படும் தீனியில் என்வெனன்ன அ�ங்கியுள்ளன என்படைH பட்டிAலி� ஆரம்பித்Hான் கு9ாரசாமி. 
நீங்�ள் அறிAாவிட்�ாலும் அறிA 9றுத்Hாலும் நாங்�ள் வெசால்லித்Hான் தீருகே�ாம். நாங்�ள் உங்�ளது 
அரு�ாடை9யில் இருப்ப�ர்�ள், நலன் கேபணுப�ர்�ள், நண்பர்�ள். இது புரிகிறHா. 

- தீனி 

எருடை9�ளில் இரு�டை�யிருப்பHா� அவ்�டை�வெAான்றில் Hன்டைனயும் கேசர்த்துக் வெ�ாண்டு ஒரு�ர் 
வெசான்னார் - ஒரு �டை� எவ்�ளவு 9டைXக் வெ�ாட்டினாலும் நின்ற இ�த்திகேலகேA ந�ராது நின்று 
வெ�ாண்டிருப்பது. பாதி9டைXயில் திடீவெரன உற்சா�ம் கிளம்பி கேசற்டைறக் கிளப்பி... ஓடு�து இரண்�ாம் 
�டை�, நீங்�ளும் அது கேபால். எருடை9 �டை� ஒன்று எருடை9 �டை� இரண்டு என முன்னிருந்H�ர்�டைள 
�டை�ப்படுத்தி இரு �டை� எருடை9�ளுகே9 எங்கே� கே�ாபித்துக் வெ�ாள்ளப் கேபாகின்றனகே�ா என அஞ்சி, 
Hாமும் அதில் ஒரு�டை�வெAன கேசர்த்துக் வெ�ாண்�ார்... 

- நிறம்
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